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NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 11 MEI 2017 
Aanwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Perre van Beek (notulist), Ingrid Berg, Marie-

Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, , Ester den Otter, Martin Romeijn, 
Hannie Roosen, Bregje Vankan, Niek Verbeek en Kees Verspaandonk 

Afwezig: Judith Aust en Serge van Hees  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda  

In verband met de aanwezigheid van Bregje en Ingrid wordt besloten allereerst VVTO en 
vervolgens Burgerschap te bespreken, alvorens de agenda te volgen. 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. VVTO (stand van zaken) 
4. Burgerschap (stand van zaken) 
5. Vaststellen notulen 13 april 2017 
6. Actiepunten 
7. Mededelingen 
8. Samenstelling schoolraad 2017/2018 
9. Schoolgids (concept)  
10. Agenda volgende vergadering  
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
3. Evaluatie Engels 

Peter heeft zijn cursus voor Engels (CPE) afgerond met een zeer hoge score. Hij is ook lid 
van de VVTO-commissie. 
De cursus pronunciation is ook dit jaar gevolgd door enkele docenten om de leerlingen op 
dit onderdeel goed te kunnen helpen. Dit is goed bevallen en zal ook volgend jaar worden 
aangeboden. 

 
Er wordt gewerkt aan een curriculum op basis van de kerndoelen (bijv. bij de kleuters moe-
ten leerlingen in aanraking komen met woorden, terwijl in de middenbouw het begin van 
het schrijven wordt voorgesteld). Hoewel de kerndoelen nog enigszins abstract zijn be-
schreven, is op basis hiervan een doorlopende lijn opgesteld. Hierbij zijn tussentijdse doelen 
gesteld die de doorgaande lijn verduidelijken. 

 
Met behulp van een enquête onder collega’s is geïnventariseerd hoeveel lestijd nu in het 
Engels wordt besteed. Het streven is 15%, wat bij de kleuters zo goed als wordt gehaald. Dit 
is daar makkelijker te realiseren. Tevens is ook te merken dat leerlingen die reeds in lagere 
groepen zijn begonnen met Engels in de daaropvolgende groepen dit makkelijker hanteren. 
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Opmerking Hans: Het zou goed zijn om dit effect te ‘meten’, bijvoorbeeld door leer-
lingen op te nemen waarmee een vergelijking door de tijd (gaan de leerlingen door de 
jaren heen beter Engels spreken) mogelijk wordt. Marie-Thérèse geeft aan dat de evalu-
atie door de docenten van verschillende opdrachten/projecten in feite ook een reflec-
tiemoment is. 

 
In het beleidsplan is ook een deel over internationalisering toegevoegd. Op een netwerkbij-
eenkomst in april is uitgelegd hoe internationalisering kan worden ingezet. Doelstelling is 
om deze internationalisering te koppelen aan aspecten die binnen school al spelen, bijv. 
burgerschap. 
Een goed voorbeeld is e-twinning (een platform waarin een school zich kan presenteren en 
hiermee contact kan leggen met andere (met name buitenlandse) scholen), waarvoor een 
aanmelding is ingediend. De kennis is nu nog niet groot genoeg hiervoor.  

 
Vraag Hans: Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om dit vorm te geven? Bregje 
geeft aan dat er een verzoek voor subsidie is ingediend. Maar wat er precies nodig is, is 
nog niet geheel duidelijk. Dit wordt in het plan verder duidelijk. 

 
Verder is de Heiacker bezig een keurmerk (B) te halen. Op donderdag 1 juni komt de visita-
tiecommissie (vanuit de Kempel / Talent uit Helmond) op bezoek. De intake hiervoor is al 
geweest. Er wordt door school een zelfevaluatie gepresenteerd en er zullen observaties op 
beide locaties plaatsvinden. Als het keurmerk wordt toegekend, wordt dit huidig schooljaar 
nog bekend gemaakt. 

 
Vraag van Igor: Wordt er in het schooljaar 2017-2018 dan ingezet op keurmerk A? Er 
wordt wel verkend voor de mogelijkheid van keurmerk A, maar hierin zit wel de toetsing 
van leerlingen. De vraag is of de Heiacker deze kant op wilt. Een verkenning is op zijn 
plaats. 
Vraag van Hans: Is er gekeken naar de mogelijkheid om native speakers in te zetten in 
de lessen? De leerkrachten geven aan dat dit wel gebeurt. Voor de uitspraak is dit be-
langrijk. 

 
4. Burgerschap 

Op de Heiacker wordt de methode ‘de Vreedzame School’ gebruikt. Hierin worden bepaalde 
onderdelen (o.a. cyberpesten, cultuurverschillen, burgerschap, mediawijsheid, seksuele 
voorlichting) gemist door de docenten. Om te kijken of deze zaken in andere methodes wel 
aan bod komen zijn drie verschillende methodes vergeleken. Geen enkele methode gaf 
aandacht aan alle onderdelen. 
Sommige onderdelen die binnen de Vreedzame School worden gemist worden echter wel 
behandeld: 
 Burgerschap wordt binnen de methode Meander behandeld. 
 Seksuele voorlichting komt aan bod binnen Lentekriebels. 

 
De afweging nu is of er toch een nieuwe methode moet komen, of dat de hiaten worden 
aangevuld met losse onderdelen die naast het huidige aanbod worden gegeven. Hiervoor 
moet er afstemming komen tussen het team over wat ze de leerlingen willen meegeven. Op 
de volgende studiedag staat dit op het programma. Startpunt is de vraag “wat wil De Heiac-
ker kinderen meegeven?” In de eerste plaats is dit onafhankelijkheid, weerbaarheid en ver-
trouwen.  
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Vraag van Niek: In hoeverre wordt dit binnen Veldvest opgepakt? Het zou goed zijn om 
eens te inventariseren wat mogelijk is om te delen met andere scholen wat van elkaar 
gebruikt kan worden. 
De leerkrachten geven aan dat de evaluatie momenteel op schoolniveau plaatsvindt. De 
verschillen tussen scholen zijn aanwezig, zo zijn er scholen die bijv. Meander niet ge-
bruiken waardoor burgerschap op een andere manier behandeld moet worden. Dit is 
niet altijd één-op-één over te nemen. 
Opmerking van Hans: Ik zou het delen van de inhoud tussen Veldvest-scholen graag op 
de agenda zetten. Momenteel lijkt de uitwisseling beperkt. 
Opmerking van Hannie: We moeten waken voor een aanbod waarbij zaken dubbel wor-
den aangeboden. 
Opmerking van Hans: Ga ook eens bij middelbare scholen kijken wat nog gemist wordt 
als leerlingen de overstap maken. 
Opmerking van Igor: Er is een overlap mogelijk tussen de onderwerpen zoals burger-
schap, digitalisering en internationalisering. 

 
5. Vaststellen notulen 13 april 2017 

Wijzigingen in de notulen worden door Hannie verwerkt. 
 
6. Actiepunten 

 Stukje Cahierke (vastgestelde notulen april)    Hannie 
 Wervingsstukje SR opnieuw in ‘t Cahierke plaatsen    Marijke 
 Doorsturen kerndoelen voor VVTO      Bregje 
 Overzicht leden schoolraad bijwerken en rondmailen   Marijke 
 Navragen of er gegevens zijn over de doorstroom van leerlingen op het  

voortgezet onderwijs        Martin 
 Mailen opmerkingen over de schoolgids     Alle leden 
 E-mailadres van nieuwe ouder SR aan Marijke sturen 

(zodat hij in de communicatie meegenomen kan worden)   Igor 
 

Afgesloten actiepunten: 
 Wervend stukje voor SR sturen naar aan Loes voor het Cahierke  Hans 
 Vragen schoolraad over ICT doormailen naar Theo Snelders  Marijke 
 Vragen Marijke om samenstelling schoolraad voor te bereiden  Niek 

 
7. Mededelingen 

Martin: de eindtoets is afgenomen in groep 8 en het schoolgemiddelde is met 538,1 beter 
dan verwacht. Ten op zichte van  de vergelijkbare schoolgroep is het resultaat dichter bij de 
bovengrens in vergelijking met vorig jaar. 
 
Aanvulling van Igor: De resultaten van de afgelopen jaren waren (bron schoolgids) 

Jaar Score Heiacker Ondergrens 
schoolgroep 

Gem. van de 
schoolgroep 

Bovengrens 
schoolgroep 

2017 538,1 534,4 536,4 538,4 

2016 537,3 534,3 536,3 538,3 

2015 539,8 534,2 536,2 538,2 

2014 538,9 534,0 536,0 538,0 
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2013 539,8 533,9 535,9 537,9 

 
 
8. Samenstelling schoolraad 

Het huidige overzicht van de leden van schoolraad wordt door Marijke bijgewerkt en rond-
gemaild.  
Igor heeft een vader van de locatie de Kanteel bereid gevonden om vanaf volgend jaar zit-
ting te nemen. Igor zal het email adres aan Marijke sturen, zodat hij in de communicatie 
meegenomen kan worden. 
In ’t Cahierke wordt nogmaals de oproep voor leden geplaatst, waarbij expliciet wordt ge-
vraagd naar ouders van de locatie Weldsehei. 
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9. Schoolgids 

Omdat Judith bij deze vergadering niet aanwezig kon zijn, wordt besloten om de opmerkin-
gen naar Judith en alle leden van de schoolraad te mailen waardoor dit agendapunt de vol-
gende vergadering afgehandeld kan worden. 

 
10. Agenda volgende vergadering (8 juni 2017) 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen notulen 11 mei 2017 
4. Actiepunten 
5. Mededelingen 
6. Begroting  
7. Formatieplan (instemming)  
8. Schoolgids (Definitief)   
9. Samenwerking Veldvest (uitwisseling van vernieuwingen / speerpunten) 
10. Agenda volgende vergadering  
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 
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Bijlage 1: Overzicht schoolraadvergaderingen 
In principe vindt de schoolraadvergadering iedere tweede donderdag van de maand plaats. 
Graag de vergaderdata aanhouden, tijdig afmelden, agendapunten 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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Bijlage 2: 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/Ingrid 
 Concept schoolgids        Hannie/Martin 
 
Juni 2017 (eventueel twee vergaderingen): 
 Begroting          Judith 
 Formatieplan (instemming)       Judith 
 Definitieve schoolgids        Judith  
 Samenwerking Veldvest (uitwisseling van vernieuwingen / speerpunten)  
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Bijlage 3: Jaarplan Schoolraad 2017-2018 
 
 Kwetsbaarheid en weerbaarheid       Judith 
 Mediawijsheid 
 Voorbereiden GMR onderwerp  
 Notulen GMR  
 TSO  
 
September 2017 
 Jaarplan schoolraad 
 Leerling-resultaten (evaluatie afgelopen schooljaar) 
 Vergaderschema schoolraad (data en dag van vergadering) 
 
Oktober 2017 
 Internationalisering (stand van zaken)      Hans 
 
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 (vierde jaar) 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019 
 voorbereiding van GMR  
 
Mei 2018 
 Burgerschap (stand van zaken werkgroep) 
 VVTO (stand van zaken) 
 Schoolgids (concept) 
 
Juni 2018 
 Begroting 
 Formatieplan (instemming) 
 Schoolgids (definitief) 
 
 


