
 
 

 

NOTULEN 11 oktober 2018  

 

VOORZITTER OPENT DE VERGADERING  

AANWEZIG Igor Martin (voorzitter),  Perre v. Beek , Judith Aust, Dirk van der Putten, Ester den 
Otter, Martin Romeijn (Na zijn presentatie afwezig), Hannie Roosen, Marie- Thérèse 
Gillessen (notulist), Jeroen Verhoeven en Kees Verspaandonk 

AFWEZIG Niek Verbeek, Martin Romeijn (2e deel), Sander Pustjens 

 

VASTGESTELDE AGENDA 

TIJD ONDERWERP DOEL WIE 

19:30 Opening + evt agenda wijzigingen Besluitvormend Igor 

19:35 Vaststellen notulen vorige keer Besluitvormend Perre 

19:40 Actiepunten  Actiehouders 

19.50 Mededelingen  Informatief Allen 

19.55 Feedback notulen GMR  Informatief Notulist 

20:00 AVG Informatief Judith 

20:05 3 leertheoriën, Fontys, Interne audit, 
leerling zelf-leren 

Informatief Judith 

20:15 Wetenschap en technologie- intro Informatief Martin 

20:50 Agendavoorstel SR schooljaar 2018-2019 Besluitvormend Igor 

20:55 Agenda volgende vergadering Besluitvormend Igor 

21:00 Rondvraag  Informatief Allen 

21:10 Sluiting  Igor 

 

OPENING EN EVT. AGENDA WIJZIGEN 

DOEL Besluitvormend 

WIE Gezamenlijk 

DETAILS Omdat Martin om 20.00 weg moet , wordt zijn presentatie over wetenschap en 
technologie naar het begin van de vergadering verplaatst. 

 

VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE KEER 

DOEL Besluitvormend 

WIE Igor  

DETAILS De notulen worden met de reeds ingestuurde wijzigingen goedgekeurd. 
Via de mail worden opmerkingen verzameld. De definitieve notulen worden 
openbaar gemaakt. 
Volgens Dirk staan niet alle vergaderingen erin. De laatste die hij kon vinden is van 
feb. 2018. De link jaarverslag werkt niet.  

 

 

 

 



ACTIELIJST 

IN ACTIE WIE UITKOMST UIT 

- Stukje schrijven SR 
vergadering na definitief 
vaststellen notulen 

Ester Repeterende actie - 

- Doorsturen agenda en 
notulen  
GMR 

Igor Repeterende actie 
. 

- 

 Noteren van afkortingen 
tijdens vergadering. 

Dirk Repeterende actie. - 

Dec-
17 

Temperatuurhuishouding 
Kanteel bespreken met 
gemeente. Er komt een 
vervolgafspraak met 
woningbouw stichting. 

Judith Er is nog niets te melden. Okt. 
2018 

Sept 
2018 

Jaarverslag maken van de 
schoolraad 

Niek Verslag van de vergaderingen van 2017-
2018 is doorgestuurd. 
 

Okt 
2018 

Sept 
2018 

Aanvullen presentatie 
schoolraad 

Niek Toevoegen van een overzicht van 
verschillende organen (SR, MR en 
oudercommissie) om duidelijkheid aan 
ouders te bieden. 

Jun 
2019 

Sept 
2018 

Navraag handreiking AVG Judith Bij Veldvest navragen of er een 
handleiding is voor klassenouders hoe om 
te gaan met de nieuwe AVG-wetgeving. 
Dit is nagevraagd en is er niet. 

Okt 
2018 

Sept 
2018 

Voorstel jaaragenda Igor Voorstel maken waarin de onderwerpen 
die de schoolraad wil bespreken (zie punt 
10 van agenda) worden verdeeld over de 
bijeenkomsten 

Okt 2018 

 

MEDEDELINGEN 

DOEL Informatief 

DETAILS Er zijn geen mededelingen 

 

FEEDBACK NOTULEN GMR 

DOEL Informatief 

WIE Igor 

DETAILS Notulen komen nog.  
 

 

AVG 

DOEL Informatief 

WIE Judith 

DETAILS  Er komen nieuwe inschrijfformulieren, waarop de informatie wordt 
uitgebreid. Ook het geven van toestemming voor het maken van beelden is 



hierop verwerkt. Loes heeft de formulieren aangepast en deze worden 
besproken met Judith. Daarna wordt het doorgestuurd aan de leden van de 
Schoolraad.  

 Er wordt gewerkt aan een verwerkersovereenkomst met de 
oudercommissie, zodat het innen van de ouderbijdrage goed kan verlopen. 

 Nieuwe onderwerpen worden door de werkgroep verder uitgewerkt. 

 Klassenouders moeten binnen een zelf opgezette klassenapp zaken regelen. 
Dit komt ook op het nieuwe inschrijfformulier te staan, zodat ouders 
daarvoor wel of geen toestemming voor kunnen geven. School mag geen 
adressen, telefoonnummers en mail- adressen verstrekken aan de ouders.  

 

3 LEERTHEORIEËN, FONTYS, INTERNE AUDIT, LEERLING-ZELF-LEREN 

DOEL Informatief 

WIE Judith 

DETAILS Door Judith wordt een samenvatting uitgedeeld, die door iedereen gelezen wordt.  
De leertheorieën zijn een kapstok voor alle leerkrachten: wat doe ik? Hoe doe ik dit? 
Hoe pas ik het toe? Het is een mix van deze drie theorieën, die allemaal evenveel 
aan bod moeten komen. Het  zijn verschillende manieren van leren, om zo een 
andere kijk op dat leren te kunnen bewerkstelligen bij de leerkrachten. 
In het uitgebreide stuk worden per leertheorie een aantal doelen genoemd, en wat 
de leerkracht moet doen. Judith stuurt dit rond. 
Igor vraagt of er een link met Marap is. Bij de Fontys staat het gepersonaliseerd 
opleiden centraal. Het leertraject wordt daarbij door de student zelf uitgestippeld. 
De voorzitter van het College van Bestuur van Veldvest heeft een audit daarvan 
meegemaakt bij de Fontys. De keus van Veldvest is om deze route niet te 
bewandelen. 
Wat heel belangrijk is bij dit alles is het in gesprek gaan samen over wat we de 
kinderen willen en kunnen meegeven. De 3 leertheorieën zijn voor ons altijd al 
uitgangspunt geweest. Binnen de leergroepen van het directieberaad ligt nu de 
focus op constructivisme. Vanuit deelgebieden Onderzoek, Expressie en Reflectie 
worden doelen en inhouden gedefinieerd (lessenseries). 
Er komt steeds meer balans tussen de 3 theorieën. Voor leerkrachten is het 
belangrijk dat ze het besef krijgen, dat ze heel verschillende rollen hebben. 

 

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE- INTRO 

DOEL Informatief 

WIE Martin 

DETAILS Aan de hand van een PowerPoint geeft Martin een presentatie over de visie,  de 
doelen, de opzet en de aanpak van de wetenschap- en technologielessen, die na de 
herfstvakantie starten. Vooral de visie is heel belangrijk. Veel scholen, die starten 
met dit soort lessen hebben die niet of niet voldoende. 
Na de presentatie, die enthousiast wordt ontvangen,  volgen een aantal vragen: 
-Kees: Er worden heel veel doelen gesteld, is dat te verwezenlijken? 
Wat belangrijk is, is om steeds goed te bekijken en te evalueren . Judith geeft aan, 
dat het eigenlijk meer kapstokken zijn. Het programma is  ook sterk afhankelijk van 
de kinderen. Wat daarnaast erg belangrijk is, is de feedback van kinderen en ouders. 
-Kees: Is er een link naar Brainport? 
Martin geeft aan, dat we de lessen zoveel mogelijk binnen de school houden. De 
samenwerking met Brainport zal wel steeds verder worden uitgebreid. 



Perre: Is er contact geweest met WON (Wetenschappelijke oriëntatie Nederland)? 
Martin geeft aan, dat er inderdaad een gesprek geweest is. Maar dit is vooral iets 
voor middelbaar onderwijs. Op het Sondervick wordt het in de brugklassen 
aangeboden. 
-Igor: Het is zinvol om de ontwikkeling van deze lessen weer te geven in het 
Cahierke, zodat ouders dit kunnen volgen.  

 

AGENDAVOORSTEL SR SCHOOLJAAR 2018-2019 

DOEL Besluitvorming 

WIE Igor 

DETAILS Er wordt een definitieve planning gemaakt per vergadering in overleg met alle leden 
(zie bijlage 2) 
In december is er geen schoolraadvergadering. 

 Een ouderavond over mediawijsheid. Igor: Dit onderwerp is naar voren 
gekomen toen we nadachten over  hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen 
vergroten. Hiervoor is echter geen ouderavond gepland. Er komt mogelijk 
een ouderavond over wetenschap en technologie. Hier zou je ICT en 
mediawijsheid aan kunnen koppelen. Dit moet echter eerst goed inhoudelijk 
bekeken en opgezet worden. In de vergadering van nov. kunnen we 
brainstormen over mediawijsheid. 

 TSO- commissie wordt besproken in nov. In plaats van Hannie gaat Judith dit 
onderwerp op zich nemen, omdat zij steeds terugkoppelt en evalueert met 
de TSO.  

 

VOORGESTELDE AGENDA NOVEMBER 

TIJD ONDERWERP DOEL WIE 

19:30 Opening + evt agenda wijzigingen Besluitvormend Igor 

19:35 Vaststellen notulen vorige keer Besluitvormend Perre 

19:40 Actiepunten  Actiehouders 

19:50 Mededelingen  Informatief Allen 

19:55 Feedback notulen GMR  Informatief Notulist 

20:00 Voorbereiden GMR onderwerp 
“lesgeven mbv ICT” 

Informatief  Allen 

20:10 Jaarverslag 2017-2018 Besluitvormend Niek 

20:15 Pennestreken – schrijfmethode evaluatie Informatief Marie-Thérèse 

20:25 Mediawijsheid – ouderavond brainstorm Informatief Igor, Jeroen, 
Sander 

20:55 TSO Informatief Judith 

21:05 Agenda volgende vergadering Besluitvormend Igor 

21:10 Rondvraag Informatief Allen 

21:15 Sluiting  Igor 

 
RONDVRAAG 

DOEL Informatief 

WIE Allen 

DETAILS  Vieringen: filmen en foto’s maken nog een keer bespreken en onder de 
aandacht brengen. Je kunt het ouders niet verbieden, maar je kunt wel een 
verzoek doen aan het begin van een viering. In januari komt dit terug in de 
vergadering. 



 Dirk heeft de training MR gevolgd en vond dit heel zinvol. 

 Hij vraagt naar het huishoudelijk regelement. Dit is te vinden in de statuten.  

 Igor: Wat betekent VLL in het Cahierke? Veilig Leren Lezen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn deelname. 

 

Bijlage 1: Overzicht schoolraadvergaderingen 

In principe vindt de schoolraadvergadering iedere derde donderdag van de maand plaats. Graag de 
vergaderdata aanhouden, tijdig afmelden, agendapunten voorbereiden. 
  

Vastgestelde data voor SR-bijeenkomsten met voorstel notulist: 

 Bijeenkomst Notulist 

13 september 2018 Perre van Beek 

11 oktober 2018 
afwijkende datum in verband met herfstvakantie 

Marie-Thérèse Gillessen 

8 november 2018 Ester den Otter 

10 januari 2019 Sander Pustjens 

7 februari 2019 Martin Romeijn 

14 maart 2019 Hannie Roosen 

11 april 2019 Niek Verbeek 

9 mei 2019 Jeroen Verhoeven 

13 juni 2019 Kees Verspaandonk 

 Mocht je als notulist afwezig zijn, graag zelf voor vervanging zorgen. 

 

Bijlage 2: Jaarplan Schoolraad 2018-2019 

Overzicht onderwerpen planning per vergadering: onderwerp, tijd in minuten, degene die onderwerp 

voorbereidt.  

September 2018 
 Aanwezigheid directeur 
 Jaarplan schoolraad 
 Vergaderschema schoolraad (data en dag van vergadering) 
 
Oktober 2018  
 AVG         5 Judith 
 3 Leertheoriën, Fontys, Interne audit, leerling zelf-leren  15 Judith 
 Wetenschap en technologie      30 Martin 
 Jaarplan schoolraad       5 Igor 

 
November 2018 
 Voorbereiden GMR onderwerp      10 allen 
 Pennenstreken – schrijfmethode evaluatie     10 Marie- 

 
                                                                                                                                            Thérèse 



 Mediawijsheid/ Burgerschap (stand van zaken werkgroep)             40 Igor,       
                                                                                                                                Jeroen, Sander    

 TSO                                                                                                                       10         Judith 
         

Januari 2019 
 Culturele ontwikkeling - vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8)  

          10 Marie-  
                                                                                                                                           Thérèse 

 Brainportschool        10 Martin 
 Kleuterrapporten                                                                                             15        Hannie 
 Interne audit                                                                                                     20        Judith                                                     

         
 
Februari 2019 
 Huiswerk – voorbereiding VO      10 Martin 
 Status uitstroom van oud-leerlingen Heiacker in het voortgezet onderwijs 

            10
 Martin 

 Schoolplan start  - ICT in onderwijs     30 Judith 
 
 
Maart 2019 
 Leerling-resultaten       20 Judith 
 Effectiviteit zorgondersteuning – Schoolondersteuningsplan –  

 afbouwend budget       20 Judith 
 Dyslexie – Bouw en textaid                  20 Martin,                     

                                                                                                                                             Marie-                      
                                                                                                                                             Thérèse 

April 2019 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019     10  Igor 
 voorbereiding van GMR       15 Allen 
 VVTO (stand van zaken)       20 Martin -    

                                                                                                                                           VVTO com. 
 Leerlingenraad                    15  ? 
 
Mei 2019 
 AVG                15  Judith 
 Wetenschap en technologie onderwijs – evaluatie, werkdruk     30  Martin,  

                                                                                                                                            Hannie 
 Schoolgids (concept)                5  Judith 
 Terugkoppeling privacy-lessen                                                             10              Martin 
 Kwink/ mediawijsheid                                                                             10              Hannie

      
 
Juni 2019 
 Begroting        30  Judith 
 Samenstelling schoolraad 2019-2020.    5  allen 
 Formatieplan (instemming)     15  Judith  
 Schoolgids (definitief)      15  Judith 



Bijlage 3: Evaluatie schrijfmethode Pennenstreken 
 
Evaluatie Pennenstreken: 

 

 Het einddoel van de methode is: leesbaar en op tempo schrijven. 

 De methode begeleidt de kinderen naar geschikt schrijfmateriaal. De traditie 

om kinderen halverwege in groep 4 te laten schrijven met vulpen wordt 

doorbroken. 

 Motorische oefeningen, beweging en schrijfhouding zijn geïntegreerd in alle 

lessen. 

Kleuters: 
De methode start in de kleutergroepen met motorische- en schrijfoefeningen 
Het kleuterdeel van pennenstreken is ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten in het 
schrijfonderwijs: 

 Schrijven doe je zelf. 

 Werken met moderne materialen die passen bij het individuele kind. 

 Eenvoudige schrijfvormen oefenen als voorbereiding op groep 3. 

 Eerst groot oefenen en daarna klein. 

 Kleuters die er aan toe zijn kunnen op een speelse en verantwoorde manier 
schrijven. Pennenstreken kiest voor blokschrift. Deze letters herkennen de 
kinderen als de letters, die zij zien bij het leren lezen. 

 
Per jaar: 8 blokken van 4 lessen van ongeveer 45 minuten. Elke les begint met een 
aantal activiteiten in de kring: liedje, kringactiviteit, kijkplaat en filmpje. De kijkplaten 
zijn thematisch: herfst, winter, school, enz. 
Jongste kleuters doen activiteiten die een goede oog- handcoördinatie stimuleren en 
de oudste kleuters oefenen de schrijfvorm in hun schrijfschrift aan het eind van de 
les. 
 
 
GROEP 3:  
Begin groep 3 worden de blokletters geschreven tot de schrijfletters zijn aangeboden. 
Daarna verbonden schrift in de andere groepen tot en met groep 6.  
De schrijflessen sluiten aan op de methode Veilig Leren Lezen ( Kim- versie), waar 
we dit jaar mee gestart zijn. De aangeboden leesletter wordt meteen ook 
geschreven. Het is niet altijd haalbaar om beiden op één dag aan bod te laten 
komen. 
Er wordt aandacht besteed aan motoriek en schrijfhouding. En in elke les zit een kort 
woordspel. De motoriek komt erg beknopt aan de orde, en wordt door de leerkracht 
aangevuld. 
Ook in de schrijfschriften zit niet voldoende oefening, dus wij bouwen zelf extra 
opdrachten in. Door b.v. in het werkboekje van VLL woorden te laten schrijven, waar 
ze eigenlijk alleen iets aan moeten kruisen. En het schrijven van woorden i.p.v. 
leggen op de letterdoos. De geleerde letters worden dus extra geoefend daarbij. Ook 
tijdens de weektaak worden gevarieerde schrijfoefeningen gedaan. Denk daarbij aan 
woorden naschrijven, schrijfopdrachten bij thema’s, puzzels, etc. 



De papierkwaliteit in het schrijfschrift is slecht. Daarom gummen de kinderen niet zelf 
in hun schrift, want dan scheurt het heel snel. De leerkracht loopt rond en verbetert 
meteen samen met het kind. Zo heb je ook meteen controle of de letters goed 
geschreven worden. 
 
 
 
Groep 4;  
Hoofdletters zijn anders dan in de oude schrijfmethode. Dat kan in het begin lastig 
zijn. Maar de instructie op het digibord biedt duidelijkheid voor de kinderen. 
In groep 4 gaan de kinderen kleiner schrijven en moeten ze steeds meer blokschrift 
omzetten in vloeiend schrift. 
Het nut van de aangeboden spelletjes is niet altijd duidelijk. 
 
 
 
Groep 5 en 6  
In een combinatiegroep is het niet altijd mogelijk om de hele instructie van de 
leerkrachtassistent op het digibord te gebruiken. Schrijfles wordt vaak gegeven op 
het moment, dat de andere groep instructie krijgt. Daarom worden de 
schrijfopdrachten veelal zelfstandig gemaakt. 
Prettig is dat de methode vakdoorbrekend is. Vooral de combinatie taal-spelling is  
fijn. Zo moeten er woorden met specifieke spellingregels geschreven worden. Dit 
betekent dus extra oefening t.a.v. spelling. 
Goed dat het temposchrijven is opgenomen in de methode.  
Jammer dat er bij deze methode geen gebruik gemaakt wordt van letterkaarten, 
waarop alle letters staan. Dit is voor de kinderen een goed geheugensteuntje. 
 
 
 
Groep 7 en 8: 
De opdrachten worden wisselend aangeboden in blok- en in verbonden schrift, zoals 
dit aangeboden wordt in de methode. Na verloop van tijd gaan zij in groep 8 een 
eigen handschrift ontwikkelen. Het verbonden schrift moet je wel blijven aanbieden. 
Ook bij het nakijken van werk, op het white board, enz.  
Door de koppeling met andere vakken is het voor zwakkere kinderen moeilijk om zich 
te focussen op het schrijven i.p.v. het vak..  
Groep 8 heeft eigenlijk geen instructietijd in het lesrooster voor schrijven. De 
kinderen maken de opdrachten zelfstandig tijdens de weektaak.  
Kinderen kunnen de hoofdletters van deze methode nog niet goed schrijven, omdat 
die anders aangeboden worden dan in de oude methode schrijftaal. Deze kinderen 
zijn in groep 7 pas gestart met de nieuwe methode. 
Nu schrijven ze vaak kleine letters als hoofdletters. Er moet voldoende aandacht 
besteed worden aan het goed schrijven van de hoofdletters, anders wordt het werk 
onoverzichtelijk.  
Ook bij interpunctie wordt het lastig als ze los en vast door elkaar gaan schrijven. 



 

Schrijven met verschillende materialen 

 

Tot en met groep 3 wordt er geschreven met potlood. Vanaf januari groep 4 wordt de 
gel-pen aangeboden. In de groepen 7 en 8 mogen de kinderen zelf een keuze 
maken tussen en balpen of gelpen. 
In rekenschriften en werkboeken wordt met potlood geschreven. Dan kan er 
makkelijker verbeterd worden met gebruik van een gum. Als het werk in pen 
verbeterd moet worden gebeurt dit vaak zodanig, dat het werk heel slordig en 
onoverzichtelijk wordt. 

 

Blokletters of verbonden schrift 

 

Indien de leerkracht om een reden vindt dat het voor een kind beter is om met 

blokletters te schrijven in plaats van met gebonden schrift, dan wordt dit altijd in 

overleg met het ondersteuningsteam besloten. 

 

Afspraken rondom het werken in een schrift (rekenen en taal) 

 

Je begint bij een nieuwe les op een nieuwe regel. De kinderen schrijven op deze 

regel  om welk blok/thema en les het gaat. Aan het einde van de les zet je een nette 

streep met liniaal. Zo is het duidelijk waar je met de nieuwe les weer begint. 

 
Conclusie: 
 
Iedereen kan goed vooruit met de methode. Voor de onderdelen, die niet zo goed 
werken zorgt de leerkracht zelf voor een zinvol alternatief. Of bepaalde onderdelen 
worden weggelaten, als die geen meerwaarde opleveren voor de groep. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


