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JAARVERSLAG MR 2017 - 2018 

 

Dit jaarverslag is geen opsomming van alle besproken zaken in de schoolraad, daarvoor wordt verwezen 

naar de notulen. Wel volgen in dit verslag enkele van de belangrijkste besproken punten. 

ALGEMEEN 

SAMENSTELLING De medezeggenschapsraad (MR) bestond schooljaar 2017-2018 uit de volgende 
leden: 
 Igor Martin   (voorzitter)               ouderdeel MR 
 Niek Verbeek (secretaris)  ouderdeel MR 
 Kees Verspaandonk   (penningmeester) ouderdeel MR 
 Marie-Thérèse Gillessen  teamdeel MR 
 Hannie Roosen    teamdeel MR 
 Martin Romeijn    teamdeel MR 
Deze werden aangevuld met de volgende schoolraad (SR) leden: 
 Hans Nuhn 

Jeroen Verhoeven (per 1 Dec 2017) 
Ester den Otter 
Perre van Beek 
Sjoerd Pustjens (per 1 Dec 2017) 

Ook aanwezig bij de vergaderingen is directeur Judith Aust. Haar aanwezigheid 
bij de gehele vergadering is besproken maar er lijkt geen reden of wens te zijn 
om ook te vergaderen zonder directeur. Dit wordt aan begin van ieder 
schooljaar door de SR opnieuw geëvalueerd. 
 

VERGADERDATA In principe vergaderde de schoolraad de tweede donderdag van de maand. 
Vanaf januari 2018 is dat gewijzgd in de 3e donderdag van de maand. 
In het schooljaar 2017-2018 vonden de volgende vergaderingen plaats: 

14 september 2017 
9 november 2017 
7 december 2017 
18 januari 2018 
8 februari 2018 

15 maart 2018 
19 april 2018 
17 mei 2018 
14 juni 2018 

De vergadering in oktober is vervallen i.v.m. een landelijke stakingsactie, het 
kamp van groep 8 en de herfstvakantie. 

 

VERSLAGLEGGING Verslaglegging vindt plaats middels notulen. Na vaststelling worden ze binnen 
de Heiacker gepubliceerd, op prikbord en website (http://www.heiacker.nl/De-
school/39/Schoolraad). 
 

OVERIG In het begin van het jaar is er afscheid genomen van MR voorzitter Marijke 
Janssen en heeft Igor Martin haal rol overgenomen. 
Op administratief vlak zijn door de MR dit schooljaar een aantal zaken 
geprofessionaliseerd. In gebruik genomen zijn een nieuwe template voor de 
notulen, een nieuw emailadres (Srdeheiacker@gmail.com), een netwerklocatie 
voor o.a. de notulen, en een pakkende flyer voor werving van nieuwe 
schoolraad leden. 
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SCHOOLPRESTATIES 

LEERLING 
RESULTATEN 

De Heiacker heeft mooie CITO scores in 2017-2018, zowel voor de eindcito als 
voor de reguliere citotoetsen van elke leerjaar. Deze zijn hoger dan de te 
verwachten gemiddelde scores op basis van andere scholen in schoolgroep 5* 
(niveauwaarde tussen 3.8-4.1). De Heiacker stelt zich strengere normen dan 
landelijk bepaald. 
* De Heiacker zit in schoolgroep 5 wat betekent dat 5% van de ouders als hoogste 
opleiding lagere school of geen middelbare school diploma hebben.  
 

UITSTROOM 
VO 

De uitstromers van het basisonderwijs  worden de eerste drie jaar van het 
voortgezet onderwijs (VO) gevolgd. Grofweg voor 9 van de 10 leerlingen is het VO 
advies van de Heiacker nog steeds gehandhaafd. 
 

OUDER-
TEVREDENHEID 

De uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek is besproken. Over het 
algemeen is er een goede score ofwel hoge tevredenheid vanuit de ouders. 
Opvallend zijn lagere scores voor de netheid/hygiëne van de school en of kinderen 
goed leren omgaan met de sociale media. Er zijn op hygiëne verbeteringen 
doorgevoerd middels een nieuwe gietvloer op locatie Weldsehei. Sociale media 
krijgt meer aandacht in de nieuwe methode Kwink.  
 

 

SCHOOLONTWIKKELING 

BRAINPORT De Heiacker is in 2017-2018 officieel als aspirant Brainport-basisschool benoemd. 
Hierin zijn 5 pijlers aangegeven waar scholen aan kunnen werken. Hieronder vallen 
onder andere internationalisering en het betrekken van bedrijven uit de regio bij het 
onderwijs. Het is de bedoeling dat Brainport scholen elkaar gaan inspireren door 
regelmatig overleg, zodat er een heel netwerk ontstaat. 
 

KEURMERK 
VVTO 

De Heiacker heeft dit schooljaar als school het keurmerk B van TalenT behaald voor 
het VVTO onderwijs. De ontwikkelpunten van TalenT worden verwerkt in het 
jaarplan (mn naast opbouw woordenschat meer aandacht voor zinsbouw). 
 

 

LESMETHODES 

KWINK Kwink is de nieuwe methode voor sociaal-emotioneel onderricht en vervanger van 
de Vreedzame school. Er is hierin meer aandacht voor sociale media. Kwink wordt 
digitaal aangeboden wat regelmatig updaten toestaat. Kwink besteedt aandacht 
aan ‘wie ben ik’, ‘afspraken in de klas’, ‘mening geven’, ‘pestgedrag’ en ‘gevoelens 
benoemen’. De eerste ervaringen van de leerkrachten zijn heel positief.  
Samen met de methodes “Lentekriebels” en “Meander” (Wereldoriëntatie) worden 
alle kerndoelen gedekt: Actief burgerschap, seksuele voorlichting, mediawijsheid en 
sociale integratie. 
 

VVTO De focus van Engels op de Heiacker is na de studiereis van docenten van dit jaar 
verbreed. De lessen worden niet meer compleet in het Engels gegeven wat meer 
mogelijkheden geeft wanneer en hoe de lessen worden ingezet. Er hoeft niet meer 
altijd een vertaling van de lessen gemaakt te worden, maar de inhouden van de 
methodieken kunnen op een andere manier aangeboden worden met aanvullingen 
als filmpjes e.d. die gehaald kunnen worden van de BBC websites. 
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PRIVACYLES De mede door de schoolraad geïnitieerde nieuwe privacy lessen zijn positief 
ontvangen. Door praktijkvoorbeelden uit te voeren, zijn de leerlingen 
geconfronteerd met de registratie van privé gegevens. Ze waren erg betrokken en 
het was confronterend te zien tot wat er allemaal geregistreerd wordt bij invoeren 
van privé gegevens in apps en op sites. Hiermee is een stukje bewustzijn gecreëerd. 
 

 

SCHOOLTIJDEN 

ROOSTER Dit schooljaar is weer gekozen voor het schoolrooster voor vijf jaar. Naast de 
mening van schoolleiding en leerkrachten worden ook de ouders, middels een 
enquête, om hun mening gevraagd. De insteek: Voordelen/nadelen voor kinderen, 
ouders en leerkrachten. Er zijn drie scenario’s voor dagduur en pauzemoment 
neergelegd. Met input van de Schoolraad beschreven wat de scenario’s betekenen. 
De enquête is ingevuld door 129 ouders. De meerderheid gaf aan de schooltijden te 
willen houden zoals dit nu is. Dit is in overeenstemming met de voorkeur van zowel 
de schoolleiding als de leerkrachten. De MR stemt in met dit voorstel. 
 

TSO Sinds dit jaar wordt de TSO niet meer door vrijwilligers maar door medewerkers van 
Korein begeleid. De overdracht van wat buiten speelt naar de docenten is directer. 
Er worden minder conflicten en problemen geconstateerd tussen de kinderen na de 
pauze. Docenten en verschillende ouders geven aan dat het nu prettiger verloopt. 
De voornaamste verandering is dat problemen of voorvallen ook besproken worden 
met de kinderen. Dit geeft rust en duidelijkheid. 
 

 

NIEUWE WETGEVING 

WET BEROEP 
LERAAR 

De wet Werk en Zekerheid is in werking getreden op 1 augustus 2017. Besproken is 
wat de gevolgen zijn voor Veldvest en haar docenten. Met name vervanging regelen 
door ziekte is erg complex geworden. De griepgolf tijdens de winterperiode heeft 
gevolgen gehad met name door het gebrek aan beschikbare vervangers. 
Desondanks is het niet nodig geweest om leerlingen naar huis te sturen. 
 

AVG De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in mei 2018 ingegaan. Er 
is besproken wat deze privacywet specifiek voor het onderwijs betekent. Vanuit 
Veldvest zijn documenten aangaande omgang met de AVG aangeleverd. 
 

 

OVERIG 

VIERINGEN Leerlingen zijn enthousiast over de nieuwe manier waarbij aan de ouders wordt 
getoond wat er geleerd is. Er komen andere talenten naar voren tijdens deze 
activiteiten. Er is grote belangstelling vanuit (groot)ouders die aangeven dat het fijn 
is dat er op wisselende dagen vieringen zijn. Vanuit de leerkrachten komen er veel 
positieve reacties. Nadeel is dat er veel voorbereidingstijd in zit voor de lagere 
groepen. De schoolraad geeft aan dat het een enorme PR werking heeft.  
 

RAPPORTAGE De rapportage van groep 1-2 heeft sinds 2017-2018 dezelfde lay-out als van de 
andere groepen, maar wel met dezelfde onderdelen als voorheen. In de toekomst 
worden er kleuter-volgsystemen bekeken, daarna komt er een nieuwe rapportage 
dat in Parnassys past. 
 

 


