
1/1 

NOTULEN 
Mei  2018 19:30 – 21:00 

19:30 – VOORZITTER OPENT DE VERGADERING  

AANWEZIG Igor Martin (voorzitter),  Ester den Otter, Jeroen Verhoeven, Sander Pustjens, Marie- 
Thérèse Gillessen, Kees Verspaandonk, Hannie Roosen (Notulist), Judith Aust 

AFWEZIG Niek Verbeek,  Martin Romeijn, Perre v. Beek, Hans Nuhn 

VASTGESTELDE AGENDA 

TIJD ONDERWERP DOEL WIE 

19:30 Opening + evt agenda wijzigingen Besluitvormend Igor 

19.35 VVTO (stand van zaken) / evaluatie 
studiereis 

Informatief VVTO commissie, Peter 
en Tineke 

20.00 Vaststellen notulen vorige keer Besluitvormend Ester 

20.05 Actiepunten  Actiehouders 

20.10 Mededelingen  Informatief Allen 

20.15 Feedback notulen GMR  Informatief Igor 

20:30 Kwink/Mediawijsheid/Lentekriebel s Informatief Hannie 

20:45 Uitkomst schooltijdenenquête Informatief Judith 

20:55 Schoolgids (concept) Informatief Judith 

20.57 Agenda volgende vergadering Besluitvormend Igor 

21:00 Rondvraag Informatief Allen 

21:15 Sluiting  Igor 

19.30-Opening en agenda wijzigen 

DOEL Besluitvormend 

WIE Igor  

DETAILS -Agendapunt VVTO  stand van zaken/ Evaluatie studiereis wordt naar voren 
geschoven voor onze gastsprekers Tineke en Peter. 
-Judith wil het agendapunt werkdruk nog graag toevoegen aan de agenda. Dit komt 
als extra punt na de feedback notulen GMR 

19:35 - VVTO (stand van zaken) / evaluatie studiereis  

DOEL Informatief 

WIE Peter en Tineke 

DETAILS 2 Belangrijke punten: 
1.In juni 2017 hebben we als school het keurmerk B behaald. We zijn dit jaar bezig 
geweest om een goede invulling te geven aan ons curriculum. We hebben een 
evaluatie ontvangen vanuit het Talen T, waar ook verschillende ontwikkelpunten uit 
zijn gekomen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. 
2. Studiereis. We hadden verschillende doelen voor ogen. Deze cursus was zeer 
zinvol voor ons. Alle doelen waar we op dit moment mee bezig zijn, zijn besproken 
tijdens de cursus op het stukje van internationalisering na. We kunnen hierdoor nu 
verder om deze doelen  concreet te gaan maken. We hebben de didactische- en 
taaldoelen bereikt. 
Activity bank: Er is een bank ontstaan waar de gemaakte lessen, didactiek en andere 
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informatie in staat. 
We zouden als team graag zien dat de studiedagen (schooljaar 2018-2019) worden 
ingezet om de lessen verder te ontwerpen. 
De focus van Engelsop de Heiacker is na de studiereis verbreed. Een grote winst is 
dat we de lessen niet meer compleet in het Engels te hoeven geven. Dit werd als 
zeer belastend gezien voor zowel leerkrachten als leerlingen. We zien hierdoor meer 
mogelijkheden wanneer en hoe we de lessen in kunnen zetten. We spitsen ons nu 
meer toe op de lessen Wereldoriëntatie. Geen vertaling van de lessen maken maar 
de inhouden van de methodieken op een andere manier aan bieden met 
aanvullingen als filmpjes e.d. die we halen van de BBC websites.  
Wat betreft de leerlijnen gaan we volgend schooljaar bekijken wat we aan het eind 
van groep 8 vragen van onze kinderen en dan terugkijken wat er in de aanloop naar 
dit resultaat nodig is om aan de bieden in de verschillende groepen.  
Wat betreft de overgang naar het basisonderwijs blijkt dat we nu al veel hoger 
zitten dan wat de kinderen als voorbereiding moeten beheersen.  
Een nieuwe studiereis sluiten we zeker niet uit maar voorlopig is daar nog geen 
behoefte aan.   

20.00-Vaststellen notulen vorige keer. 

DOEL Besluitvormend 

WIE Igor  

DETAILS Ester heeft de aanpassingen van Niek (mail) verwerkt en de notulen worden 
goedgekeurd. 

20.05 - ACTIELIJST 

IN ACTIE WIE  UITKOMST UIT 

- Stukje schrijven SR 
vergadering na definitief 
vaststellen notulen 

Notulist 
vorige 
keer 

 Repeterende actie - 

- Doorsturen agenda en 
notulen  
GMR 

Igor  Repeterende actie 
De notulen en de 
agenda worden 1 
week voor de 
vergadering 
verstuurd door Niek. 

- 

 Noteren van afkortingen 
tijdens vergadering. 

Jeroen/ 
Sander 

 Repeterende actie - 

Dec-
17 

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

Judith  Nog geen afspraak 
geweest. Blijft staan. 

Juni 

Mar 
-18 

Feedback naar GMR met 
onduidelijkheden in notulen 

Niek    

Apr-
18 

Voorstel wijziging inhoud en 
tijdstip maandelijks stukje SR 
voor cahierke doorgeven aan 
Niek. 

Niek  Niek is ziek.  
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Apr-
18 

Opzet presentatie voor 
informatieavond  
kleutergroepen begin 
schooljaar 

Ester  Ester heeft flyers 
opgevraagd en gaat 
hier mee verder. 

Juni 

Apr-
18 

Oproep nieuwe SR leden in 
Cahierke (mei) 

Ester  Na het vaststellen 
van deze notulen 
gaan we de 
geïnteresseerden 
uitnodigen om de SR 
vergadering  bij te 
wonen 

Juni 

Mei 
18 

Nieuwe schoolgids. Judith  Judith stuurt de 
schoolgids digitaal . 
Veranderingen zijn 
geel gearceerd. 

Juni 

Mei 
18 

Reacties op nieuwe 
schoolgids. 

Allen  Iedereen krijgt de 
nieuw schoolgids 
digitaal toegestuurd. 
Graag doorlezen en 
reageren op de 
inhoud. Op- of 
aanmerkingen 
aangeven en 
eventueel aanvullen. 

Juni 

20.10 - MEDEDELINGEN 

DOEL Informatief 

DETAILS -Het volgen voor een opleiding voor de MR is nog steeds mogelijk. Info bij Igor. 
-GMR- en MR vielen vanavond oorspronkelijk op dezelfde avond. We laten onze 
vergaderdata voor dit schooljaar staan omdat het anders verwarrend wordt voor de 
leden en er misschien meer mensen af moeten melden. GMR vergadering gaat niet 
door i.v.m. te weinig deelnemers. 
Met ingang van volgend schooljaar gaan we de vergaderdata van de MR 1 week 
voor die van de GMR plannen. 

  

20.15 - FEEDBACK NOTULEN GMR 

DOEL Informatief 

WIE Igor 

DETAILS Werkdrukvermindering plan personeelsdeel MR. 
Dit onderdeel komt later vandaag terug op de agenda. 
 
Vanaf volgend schooljaar worden de MR vergaderingen 1 week voor de 
bijeenkomsten van de GMR gepland. Dit op verzoek van de GMR. 
 
Professioneel statuut. Op stichtingsniveau wordt het standpunt opgesteld. 
 
Is snappet mogelijk iets voor de Heiacker? Op dit moment niet, wellicht in een 
volgende planperiode onderzoeken. 
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20:17 – Werkdruk 

DOEL Besluitvormend 

WIE Judith 

DETAILS 

 
 De directie heeft bovenstaand voorstelgedaan. 

Werkdrukgelden: 155 europer kind. (155x283=43.865 euro.) 
Dit bedrag wordt besteed aan bovenstaande punten aangevuld met een bedrag vanuit 
de “normale begroting”.  
Martin gaat de technieklessen geven. De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar 
worden besteed aan de voorbereidingen. 
Personele deel heeft instemming verleend. 

20:30 – KWINK/MEDIAWIJSHEID/LENTEKRIEBELS 

DOEL Informatief  

WIE Hannie 

DETAILS Uit de laatste evaluatie blijkt de methode “Kwink” goed aan te sluiten bij onze 
verwachtingen. De kinderen zijn betrokken. Het feit dat de methode aansluit bij de 
actualiteit en bij “Zien”, de observatielijsten die we gebruiken om de sociale 
ontwikkeling van kinderen in beeld e brengen, wordt als een groot pluspunt gezien. 
De methode geeft zelfs extra lesmogelijkheden voor het begeleiden van kinderen 
die uit vallen op onderdelen van “Zien”. Samen met de methodes “lentekriebels” en 
“Meander” (Wereldoriëntatie) worden alle kerndoelen gedekt. (Actief burgerschap, 
seksuele voorlichting, mediawijsheid en sociale integratie.)  
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20:45 – Uitkomst school enquête 

DOEL besluitvormend 

WIE Judith 

DETAILS De enquête is ingevuld door 129 ouders. 115 ouders maken gebruik van de opvang 
op dit moment.  
Op de vraag m.b.t. de schooltijden heeft 74% gekozen voor de woensdag- en 
vrijdagmiddag vrij, 15% voor alleen de woensdagmiddag vrij en 11 % voor 5 gelijke 
schooldagen. 
Op de vraag met betrekking tot de pauzetijden heeft 68% gekozen voor de korte 
pauze (1 uur, eigen keuze TSO), 7 % voor de lange pauze (1 uur en 15 minuten, eigen 
keuze TSO) en 25 % voor het continurooster (45 inuten pauze, iedereen eet op 
school in de eigen klas). 
Conclusie: De meerderheid van de ouders wil de schooltijden houden zoals dit nu is.  
De MR stemt in met dit voorstel. 

20.55-Schoolgids 

DOEL Informatief  

WIE Judith 

DETAILS Doorgeschoven naar SR vergadering juni 2018 

 
VOORGESTELDE AGENDA JUNI 

TIJD ONDERWERP DOEL WIE 

19:30 Opening + evt agenda wijzigingen Besluitvormend Igor 

19:35 Vaststellen notulen vorige keer Besluitvormend Ester 

19:40 Actiepunten  Actiehouders 

19:45 Mededelingen  Informatief Allen 

19:50 Feedback notulen GMR  Informatief Jeroen 

19:55 Begroting Adviserend Judith 

20:10 Samenstelling schoolraad Besluitvormend Igor 

20:20 Formatieplan (instemming) Besluitvormend Judith 

20:35 Schoolgids  Informatief Judith 

20:45 Privacy-lessen terugkoppeling Informatief Martin 

20:55 AVG Informatief  Judith 

21:05 Oudertevredenheidsenquête Informatief  Judith 

21:15 Agenda volgende vergadering Besluitvormend Igor 

21:20 Rondvraag Informatief Allen 

21:25 Sluiting  Igor 

 
 

20:55 – RONDVRAAG 

DOEL Informatief 

WIE Igor 

DETAILS Igor informeert naar de stand van zaken van het oudertevredenheidsonderzoek. Dit 
komt in juni terug op de agenda. 
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21:00 – VOORZITTER SLUIT VERGADERING 

 

Bijlage 1: Afgesloten Actiepunten Schoolraad 2017-2018 (v.a. februari 2018) 

IN ACTIE WIE UITKOMST UIT 

Dec-17 Leerkrachten gaan zich beraden op 
rol van schoolleider tijdens SR 
vergaderingen 

Leerkr. besproken tijdens vergadering Feb-18 

Dec-17 Documenten (boekjes) GMR 
vergadering doorsturen 

Igor Doorgestuurd Feb-18 

Dec-17 Reglementen naast het statuut 
leggen en vergelijken 

Igor/ 
Kees 

Wordt besproken volgende 
vergadering 

Feb-18 

Dec-17 Toevoegen van Sander en Jeroen 
aan mailadres SR 

Niek Toegevoegd Feb-18 

Dec-17 Nieuw format voor notulen. Niek Template besproken, 
goedgekeurd en zal direct 
worden gebruikt. 

Mar-18 

Feb-18 Documenten SR verzamelen en in 
de cloud hangen. 

Niek Mappenstructuur is opgezet. 
SR-leden hebben leesrechten 
en Niek schrijfrechten. 
Recovery email gaat naar  
Heiacker@veldvest.nl. 

Mar-18 

Feb-18 Rondsturen info over leerpakket 
privacy van persoonsgegevens. 

Ester Rondgestuurd. Mar-18 

Feb-18 Fototoestel meenemen voor foto’s 
van Perre, Jeroen en Sander. 

Judith Foto’s genomen Mar-18 

Feb-18 Notulen GMR doornemen. Notulist Opgenomen als standaard 
agenda punt per Maart 

Mar-18 

Feb-18 Voorstel enquête tekst maken. Judith Opgenomen als agenda punt 
Maart 

Mar-18 

Feb -18 Kijken of idee van ‘huisfotograaf’ 
ingezet kan worden bij vieringen. 

Martin Besproken met lerarenteam, 
‘huisfotograaf’ wordt ingezet 
bij vieringen/sportdag etc. Bij 
iedere viering zal 1 van de 
aanwezigen worden gevraagd 
foto’s te nemen. Deze worden 
geplaatst op (beveiligde deel) 
website. 

April - 

Feb -18 Info over leerpakket privacy van 
persoonsgegevens doorgeven aan 
werkgroep de vreedzame school. 

Martin Is besproken met leraren 
groepen 7&8. Martin heeft 
lespakket bekeken, lessen 
zullen ingezet worden voor 
groepen 7&8. Terugkoppeling 
hierover wanneer lessen zijn 
gegeven (agenda SR juni 
2018). 

April 
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Mar 
-18 

Feedback concepttekst 
schooltijden enquête voor 23 
maart aan Judith sturen 

Allen Enquête is verstuurd en kan 
t/m 20 april ingevuld worden.  
1 Ouder heeft bij leerkracht 
aangegeven dat niet alle 
keuzeopties geboden werden 
en dat enquête “sturend” 
opgesteld zou zijn. 

April 

Mar -18 Rondsturen vergelijking Statuten & 
Reglement MR 

Igor Doorgestuurd April 

Apr -18 Contact opnemen met Dirk van de 
Putten voor SR 2018-2019 

Igor Hij wil graag deelnemen en is 
uitgenodigd voor deze SR 
vergadering maar is niet 
aanwezig.  

April 

Dec -17 Informeren naar de mogelijkheden 
van het LOF (Leraar Ontwikkel 
Fonds)  

Hans Hans heeft informatie 
opgevraagd, nog geen reactie 
ontvangen. Hans neemt 
opnieuw contact op met 
organisatie. 
Deze actie vervalt. Bij de 
invulling van werkdrukgelden 
wordt gekeken of er LOF 
subsidie aangevraagd kan 
worden.  

Mei -18 

 

Bijlage 2: Jaarplan Schoolraad 2017-2018 

September 2017 

 Jaarplan schoolraad 

 Vergaderschema schoolraad (data en dag van vergadering) 

November 2017 

Voorbereiden GMR onderwerp 23-11-2017 allen 

Schooltijden / TSO Judith 

Leerling-resultaten (evaluatie afgelopen schooljaar) Judith 

Samenstelling schoolraad definitief 

December 2017 

Igor 

 Internationalisering (stand van zaken) 

 Status uitstroom van oud-leerlingen Heiacker in het  

Hans 

voortgezet onderwijs 

Januari 2018 (notulist: Martin) 

Evaluatie vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) 

Gelukskoffer 

Februari 2018 (notulist: Kees) 

Martin 

Kwetsbaarheid en weerbaarheid 

 
 

Judith 
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Maart 2018 (notulist: Niek) 

 Leerling-resultaten 

April 2018 (notulist: Ester) 

 Samenstelling schoolraad 2018-2019 

 voorbereiding van GMR 
 Mei 2018 (notulist: Hannie) 

Judith 

VVTO (stand van zaken) / evaluatie studiereis VVTO com. 

 Schoolgids (concept) 

 Kwink / mediawijsheid / Evaluatie Lentekriebels (vierde jaar)/ 

Judith 

Burgerschap (stand van zaken werkgroep) 
Uitkomst schooltijden enquête 

Juni 2018 (notulist: Hans) 

Hannie 
Judith 

Begroting Judith 

Samenstelling schoolraad 2018-2019 allen 

Formatieplan (instemming) Judith 

Schoolgids (definitief) Judith 

Terugkoppeling privacy-lessen 

 AVG wet op privacy beleid. 

 Oudertevredenheidsonderzoek 

Martin 
Judith 
Judith 
 

September 2018 

 Aanwezigheid bestuurder 

 Huiswerk 

 Ouderavond (bv met thema Mediawijsheid) 

 Evaluatie schrijfmethode Marie-Thérèse 

  

Bijlage 3: 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 

9 november 2017   Perre 

7 december 2017 Marie-Thérèse 

18 januari 2018 Martin 

8 februari 2018 Kees 

15 maart 2018 Niek 

19 april 2018 Ester 

17 mei 2018 Hannie 

21 juni 2018 Hans 

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