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NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 16 MAART 2017 
 

Aanwezig: Judith Aust, Igor Martin (notulist), Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, 

Kees Verspaandonk (tot 20.30), Perre van Beek, Hannie Roosen en Niek Verbeek 

(voorzitter) 

Afwezig: Marie-Thérèse Gillessen, Serge van Hees, Marijke Janssen,  

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda  

1 Opening 
2 Vaststellen agenda 
3 Vaststellen notulen 9-2-2017 
4 Actiepunten 
5 Mededelingen 
6 Leerling resultaten 
7 Agenda volgende vergadering 2017 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 

 

Agenda wordt vastgesteld. Burgerschap verschuift omdat dit nog niet in MT is behandeld. 

 

3. Vaststellen notulen 9 februari 2017 

Hans past de notulen aan op basis van de gemaakte opmerkingen. 

 

4. Actiepunten 

1. Stukje Cahierke (notulist van vastgestelde notulen schrijft hierover in Cahierke) Notulist 

2. Stukje Cahierke (vastgestelde notulen februari)      Hans 

3. In Cahierke vragen uitzetten over mediawijsheid     Niek 

4. Wervend stukje voor SR sturen aan Loes om in Cahierke op te nemen  Hans 

5. Uitnodigen werkgroep Burgerschap voor mei      Martin 

6. Vragen Marijke om samenstelling schoolraad voor te bereiden   Niek 

 

Afgesloten actiepunten: 

Wervend stukje schrijven voor SR        Hans 

 

5. Mededelingen 

Judith mag zich registreren in het register voor schoolleiders. Met vlag en wimpel is ze geslaagd 

voor het bijbehorende assessment. Hiermee is niet alleen binnen Veldvest haar kwaliteit 

erkend, maar kan ook iedereen die de Heiacker hier opzoekt deze kwaliteitsnorm vinden. 
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Judith heeft de startbijeenkomst van Brainport basisscholen bijgewoond. Alle basisscholen die 

aanwezig waren hebben zich daar gepresenteerd. De Heiacker heeft zich gepresenteerd met 

focus op internationalisering. Judith heeft De Heiacker aangemeld als school die als voorloper 

meedenkt over “Brainport basisscholen”.  

Judith licht de samenwerking met basisschool de Casimir toe. De opdracht die de huidige 

directeur van de Casimir had, is afgerond en de Casimir heeft een nieuwe directeur nodig die de 

richting kan continueren en door kan pakken. Het bestuur van Veldvest heeft Judith hiervoor 

benaderd. De samenwerking van een kleine school met een grotere school en hoe zij van elkaar 

kunnen profiteren, heeft Veldvest al een paar voorbeelden van (o.a. Op Dreef, Steensel, 

Knegsel). Het kiezen van dezelfde thema's is bijvoorbeeld een eerste stap om samen te werken 

en zo met meerdere mensen te gaan voorbereiden om de effectiviteit te vergoten. De scholen 

behouden hun BRINnr, identiteit en uiteraard de eigen gebouwen. Ook de Casimir heeft een 

mooi gebouw met een groene, zeer mooie omgeving. 

 

6. Leerling resultaten 

Bij De Heiacker kijkt elke leerkracht naar de leerresultaten van verschillende vakken van zijn 

groep. De Heiacker oefent niet op Cito-vragen, maar gebruikt ze ter analyse van het leergedrag.  

De leerkracht bekijkt en analyseert de ontwikkeling van elke leerling individueel en de groep als 

geheel. Eventuele aandachtspunten werkt de leerkracht uit in het groepsplan. Samen met de 

zorgcoördinator bespreekt de leerkracht de analyse en de aandachtspunten.  

 

Cito geeft aan dat volgende niveaus logisch zijn: 

ABC > 75% 

ABCD > 90% 

C < 25% 

De Heiacker kijkt of ze voor zichzelf de norm hoger kunnen leggen: ABC > 80%. Dit lijkt 2 jaar na 

de herijking van Cito weer mogelijk. De leerresultaten zijn goed. Vrijwel alle groepen van De 

Heiacker halen op veel vakken de opgelegde niveaus. Groep 8 scoort dit jaar duidelijk beter dan 

in eerdere schooljaren door de specifieke aandacht nav bovenstaande werkwijze. Groep 5 heeft 

dit jaar extra moeite met spelling. De analyse en vervolgstappen hiervan vinden nu plaats. Bij 

kleine groepen vertellen de percentages minder, omdat één of twee leerlingen van een bepaald 

niveau een grote impact hebben op het percentage.  

 

7. Agenda volgende vergadering 

1 Opening 
2 Vaststellen agenda 
3 Vaststellen notulen 16 maart 2017 
4 Actiepunten 
5 Mededelingen 
6 Evaluatie Lentekriebels (3e jaar) 
7 Samenstelling schoolraad 2017-2018 
8 ICT ter voorbereiding van GMR 
9 Agenda volgende vergadering  
10 Rondvraag 
11 Sluiting 
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8. Rondvraag 

Herverdeling van de onderwerpen voor de komende vergaderingen vindt plaats.  
- Vergadering in mei is Judith niet aanwezig 
- Bregje geeft toelichting over 2 onderwerpen, handig om die samen te plaatsen 
 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 
 

Schoolraadvergadering 

In principe de tweede donderdag van de maand. 

Graag de vergaderdata aanhouden, tijdig afmelden, agenda punten voorbereiden. 

 

Vastgestelde data voor SR-bijeenkomsten met voorstel notulist: 

 

Bijeenkomsten SR:     Notulist: 

13 oktober      Martin 
10 november      Marie-Thérèse 
8 december      Marijke 
12 januari      Kees 
9 februari      Hans 
16 maart      Igor 
13 april       Niek 
11 mei       Perre 
8 juni       Hannie 
22 juni       Ester 
 

Mocht je als notulist afwezig zijn, graag zelf voor vervanging zorgen. 
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Jaarplan Schoolraad 2016-2017 
 
December 2016: 

- Jaarplan Schoolraad 
- Verwachtingen van Schoolraad (gezien vanuit de school) 

 
Januari 2017: 

- Evaluatie vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) 
- Jacintha de Laat- Kouters (GMR- lid) zal aanwezig zijn als toehoorder. Zij is bezig zich een 

beeld te vormen over Veldvest en haar beleid. 
 
Februari 2017: 

- Mediawijsheid 
 
Maart 2017: 

- Leerling resultaten 
 
April 2017: 

- Evaluatie Lentekriebels ( 3e jaar) Hannie 
- Samenstelling schoolraad 2017-2018 Marijke 
- ICT ter voorbereiding van GMR Allen 

 
Mei 2017:  

- Burgerschap, stand van zaken werkgroep Bregje 
- VVTO, stand van zaken Bregje 
- Concept schoolgids Hannie / 

Martin 
 
Juni 2017: 

- Begroting Judith 
- Formatieplan (instemming) Judith 
- Definitieve schoolgids Judith 
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Jaarplan Schoolraad 2017-2018 
- Kwetsbaarheid en weerbaarheid Judith 
- Mediawijsheid 
- Voorbereiden GMR onderwerp  
- Notulen GMR  
- TSO  

 
September 2017 

- Jaarplan Schoolraad 
- Leerling resultaten afgelopen schooljaar 

 
Oktober 2017 
 
November 2017 
 
December 2017 

- Verwachtingen van Schoolraad (gezien vanuit de school) 
 
Januari 2018 

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

 
Februari 2018 
 
Maart 2018 

- Leerling resultaten 
 
April 2018 

- Evaluatie Lentekriebels (4e jaar) 
- Samenstelling schoolraad  2018-2019 
- voorbereiding van GMR  

 
Mei 2017:  

- Burgerschap, stand van zaken werkgroep 
- VVTO, stand van zaken 
- Concept schoolgids 

 
Juni 2017: 

- Begroting 
- Formatieplan (instemming) 
- Definitieve schoolgids 

 


