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NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 13 APRIL 2017 

Aanwezig: Judith Aust, Igor Martin , Marijke Janssen (Voorzitter) Ester den Otter, Martin 

Romeijn, Kees Verspaandonk, Hannie Roosen  (Notulist), Marie-Thérèse Gillessen 

Afwezig: Serge van Hees, Hans Nuhn, Perre van Beek en Niek Verbeek 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda  

1 Opening 
2 Vaststellen agenda 
3 Vaststellen notulen 16-03-2017 
4 Actiepunten 
5 Mededelingen 
6 Evaluatie lentekriebels (3de jaar) 
7 Samenstelling schoolraad 2017/2018 
8 ICT ter voorbereiding GMR vergadering 
9 Agenda volgende vergadering  
10 Rondvraag 
11 Sluiting 

 

Agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Vaststellen notulen 16-03-2017 

Geen opmerkingen. De rode tekst uit het concept wordt verwijderd en daarna worden de 

notulen definitief vastgesteld. 

 

Er zijn wat problemen met het versturen en ontvangen van de mails van de SR. Judith gaat hier 

nogmaals achteraan. Ze heeft het probleem gemeld bij Bart Brom, (ingesproken op voicemail) 

maar deze heeft nog niet gereageerd.  

 

4. Actiepunten 

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

2. Stukje Cahierke (vastgestelde notulen maart)       Igor 

3. Wervingsstukje SR opnieuw in cahierke plaatsen      Loes 

4. Marijke stuurt de vragen die we als Heiacker graag in willen brengen om te bespreken tijdens de 

GMR vergadering van 18 Mei door naar Theo Snelders zodat deze besproken kunnen worden bij de 

voorbereiding. 

 

Afgesloten actiepunten: 

1.  Wervend stukje voor SR sturen naar Loes om in het Cahierke op te nemen    Hans 

2.  Uitnodigen werkgroep Burgerschap voor Mei.       Martin 

3.  Vragen Marijke om samenstelling schoolraad voor te bereiden      Niek 
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5. Mededelingen 

-Monique heeft een dochter gekregen genaamd Pleun. Alles is goed met moeder en kind. 

-Judith is naar de tweede brainportbijeenkomst geweest. In deze groep zitten 6 besturen uit 

Eindhoven en omgeving. Ieder bestuur mag 1 school afvaardigen. Op 14 april wordt er een 

keuze gemaakt hoe de werkgroep verder gaat en  wordt de route bepaald. Als dit duidelijk 

is zou het zinvol kunnen zijn input te geven vanuit onze SR.  Judith is gevraagd deel te 

nemen aan de “koplopersgroep” die thema’s uit gaat werken en terug gaat koppelen.  

 

6. Evaluatie lentekriebels. 

Judith heeft voorgesprekken gevoerd met ouders die vraagtekens hadden bij de lessen van 

lentekriebels. De lessen zijn met de ouders besproken en deze konden aangeven waar ze 

moeite mee hadden. Deze voorbesprekingen werden door zowel de ouders als Judith als 

zeer positief ervaren en zorgden er voor dat de ouders zich uiteindelijk konden vinden in de 

aan bod komende onderwerpen en lessen. De bevindingen zijn teruggekoppeld naar de 

betrokken leerkrachten.  

 

De aankleding van de aula en de speelzaal werden als positief en leuk ervaren. Het zorgde 

er ook voor dat het thema meer ging leven bij de kinderen, leerkrachten en ouders. 

Van het boekenpakket van de bibliotheek met als thema “Lentekriebels” werd wisselend 

gebruik gemaakt. Het aanbod was gevarieerd en voor verschillende leeftijdscategorieën. 

De opening, het maken van vriendschapsarmbandjes was leuk en zorgde er voor dat het 

thema wat breder getrokken werd en niet alleen over verliefdheid  en liefde in romantische 

zin ging. De onderbouw had een extra opening in de vorm van en poppenkastverhaal. Zo 

ging het thema meteen leven voor de kinderen. 

De kinderen vonden de lessen wederom erg leuk. 

De digitale versie werd gemengd ontvangen door de leerkrachten. Dit heeft ook te maken 

met de persoonlijke voorkeur van leerkrachten en de mate van digitale vaardigheden. 

Voor de kinderen had het zeker een meerwaarde. Het illustreerde de lessen op een 

duidelijke en aantrekkelijke manier. Er is voor gekozen om 1 filmpje van groep 5 niet aan de 

kinderen te laten zien omdat het te expliciet was. Dit is met de directie besproken en voor 

beide groepen is toen dezelfde beslissing genomen. 

De keuze om in de openingsweek elke dag een les van lentekriebels te doen en het thema 

daarna door te laten lopen is goed bevallen. Er moet soms wel een keuze gemaakt worden 

uit het aantal lessen omdat de hoeveelheid soms erg veel is.  

In de kleuterbouw liepen ze er tegenaan dat ze een druk programma hadden en is besloten 

volgend schooljaar aparte ruimte in te plannen voor het thema lentekriebels.  

 

7. Samenstelling schoolraad 2017/2018. 

Na dit schooljaar zijn er twee vacatures.  

Het wervingsstukje in het Cahierke heeft nog niets opgeleverd.  

Igor heeft iemand benaderd die eventueel geïnteresseerd is. Hij weet de naam niet maar 

gaat deze persoon nog een keer gericht aanspreken en proberen te motiveren zich 

kandidaat te stellen. 
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Marijke adviseert iedereen om nogmaals zélf persoonlijk mensen te benaderen en aan te 

spreken. Dit wordt door iedereen gedragen.  

Het wervingsstukje van Hans voor het Cahierke wordt nogmaals geplaatst en Judith gaat in 

haar stukje voor het Cahierke ook iets schrijven om nieuwe mensen te werven. 

De GMR zoekt ook nog mensen. Geïnteresseerden moeten vóór 18 mei reageren.  

 

8. ICT ter voorbereiding GMR vergadering. 

ICT staat op de vergadering van de GMR van 18 mei. Wat zouden we als Heiacker graag in willen 

brengen aan punten om te bespreken tijdens deze vergadering?        

-Hoe wordt er omgegaan met het privacy beleid, persoonsdata en dergelijke?                                         

-2 jaar geleden hebben we tijdens een SR-vergadering gebrainstormd over dit onderwerp. Er zijn 

toen flapovers van gemaakt en daar zijn foto’s van gemaakt. Deze worden teruggezocht en als daar 

nog actuele onderwerpen/vragen op staan worden die meegenomen in het verzoek om te 

bespreken namens de Heiacker.                                                                                                                           

-Veldvest is facilitair actief op het gebied van ICT maar kiest er niet echt voor om een leidende rol te 

spelen in het beleid. Waarom is dat? Volgens ons zouden ze daar een belangrijke rol in kunnen 

spelen.                                                                                                                                                                       

-Hoe staat  Veldvest tegenover het beleid om kinderen die dat nodig hebben thuis digitaal extra te 

laten leren en oefenen?                                                                                                                                         

-In hoeverre moeten er doelstellingen komen over ICT gebruik?                                                                  

-De systemen op school lopen via het netwerk en niet via WIFI maar in hoeverre is dat toch nog 

privacygevoelig?    

Marijke stuurt onze vragen door naar Theo Snelders zodat deze besproken kunnen worden bij de 

voorbereiding en meegenomen kunnen worden naar de GMR vergadering. 

Judith geeft aan dat ouders tijdens de intake gesprekken vaker aangeven dat ze hopen dat school 

het I-pad gebruik afremt en niet dat school dit stimuleert.                                                                                    

Wie kan en wil er vanuit onze SR  naar de GMR vergadering op 18 mei? Kees kijkt of hij dan kan.   

9. Agenda volgende vergadering. 

1.   Opening 
2.   Vaststellen agenda 
3.   Vaststellen notulen 16-03-2017 
4.   Actiepunten 
5.   Mededelingen 
6.   Samenstelling schoolraad 2017/2018 

       7.   Burgerschap, stand van zaken werkgroep  
8.   VVTO, stand van zaken  
9.    Concept schoolgids  
10.   Agenda volgende vergadering  
11.  Rondvraag 
12.  Sluiting 
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10. Rondvraag. 

-Igor vraagt zich af wat er gebeurd is met de informatie die gedeeld is met de afgevaardigde 

van de GMR mevrouw Jacintha de Laat. We hebben er niets meer over gehoord en er is 

niets over teruggekoppeld. 

-Igor vraagt of er nog ontwikkelingen zijn m.b.t. de Casimir. Lineke Wijman is de nieuwe 

locatieleider. Ze is voorgesteld aan iedereen. Er wordt ingezet op kinderopvang. Deze wordt samen 

met PR vorm gegeven. Er komen 4 groepen op de Casimir komend schooljaar, groep 1/2 , 3/4, 5/6 

en 7/8. De aanwas van nieuwe kinderen voor de onderbouw wordt gestimuleerd.                                       

-Marijke geeft aan dat er veel teams van de Heiacker aanwezig waren bij het schoolvoetbal 

toernooi. Dat was wel leuk om te zien en goede reclame voor onze school maar organisatorisch was 

dit lastig. We verwachten dat de organisatie volgend jaar de inschrijvingen zal beperken.                      

-Marijke vraagt zich af of de bezoekjes van de politie en de handhavers een positief effect hebben 

gehad op het fout parkeren bij de school. Het was gericht op waarschuwen en er werden geen 

boetes uitgedeeld. Het blijft belangrijk dat we elkaar aan kunnen blijven spreken op ons gedrag 

zonder dat dit tot irritatie leidt.  

11. 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      Hannie 
11 mei      Perre 
8 juni      Niek 
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 2018:  

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

 
Juni 2018: 

- Begroting 
- Formatieplan (instemming) 
- Definitieve schoolgids 

 
 


