Schoolraad de Berckacker
Secr.: Karien Wertz
Email: karien.wertz@gmail.com

Notulen 120e schoolraadvergadering
De Berckacker, woe 15-03-2017, 20:00 u
1. Opening:
1. Aanwezig: Maria Veenvliet, Henny van Nunen, Jolanda Duizers, Lenneke Jansen
(later), , Lian van Druenen, Reinout Dekkers (voorzitter in afwezigheid van
Nicole), Johan Bierens, Ellen Valks, Karien Wertz (notuliste).
2. Toehoorder: John de Kwant
3. Afwezig: (met kennisgeving) Laura van de Wiel, Nicole Wilts, Johan Lammers,
Mariëlle van Heugten.
2. Mededelingen
1. SR:
1. John aanwezig voor AC ipv Ellen tot aan zomervakantie, daarna wordt
opnieuw gekeken wie de vergadering vd SR bijwoont (even nakijken in
statuten wat de rol is van AC in SR).
2. GMR: (meer info over onderstaande op de website www.poraad.nl)
1. Tips uit het veld voor leden medezeggenschapsraad: De tips variëren van
het werken aan de relatie en de houding die u het beste ten opzichte van
elkaar kunt aannemen, tot organisatorische aanbevelingen en het contact
met de achterban. Ga naar de website van Wet medezeggenschap op
scholen voor een overzicht van de tips.
2. Op 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht
onderwijsinstellingen inwerking getreden. Door deze wet zijn enkele
bepalingen ten aanzien van medezeggenschap in het primair onderwijs
gewijzigd.
3. Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich
samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart
Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor
deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.
4. Notulen GMR vergadering (23/2) ontvangen en doorgestuurd.
3. Verslag vorige vergadering :
1. Bron: verslag 119e SR-vergadering dd 06/02/2017: goedgekeurd.
1. Wb: ruimte extra uitgaven: via AC : Nieuwe sport-t-shirts, goede
kwaliteit, verschillende maten, logo Berckacker. Bidons in het
kader van de gezonde school (ipv drinkpakjes)
2. Probleem bekraste toiletten opgelost: dader is gevonden.
4. Bespreking School en Voeding/Gezonde School: eerst inventariseren wat stand van
zaken is, waar we naartoe willen. Groep samenstellen: Johan, Jolanda en nog 2
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5.
6.

7.

8.

9.

teamleden: is het haalbaar om de gezonde school op te starten volgend schooljaar/wat
kunnen we opstarten/hoe aan te pakken. Enkele punten die naar voren kwamen:
1. Traktatiebeleid; duidelijkheid.
2. Idee Lian: deel bidonnen uit/drinkbekers, ipv pakjes.
3. Willen wij als school dit? Wat vinden de ouders? Waar gaan we ons op
richten (lunch/traktaties/beweging).
4. Vergelijk met Korein, evt overnemen. Het zijn GGD-regels.
5. Sportdag: gezonde traktatie ipv chips/ijs.
6. Schoolontbijt.
7. Website gezonde school.
Hoe gaat de school om met beweging? Hoort bij vorige punt; zit ook in programma
gezonde school.
Werkgroep Ouderbetrokkenheid en ICT-werkgroep samenvoegen? ICT onder
ouderbetrokkenheid voegen.
1. Discussie over mobieltjes: wie is verantwoordelijk voor de telefoontjes
als deze ingenomen worden, wat gaat het beleid worden hierin. MT gaat
informeren.
Schoolreisje/Berckackerdag/Koningsspelen:
1. Frequentie schoolreisje: Vraag vanuit AC: waarom niet ieder jaar een
schoolreisje, met vaste bijdrage ieder jaar (zodat niet ouderbijdrage en
schoolreisbijdrage is). Reden hiervoor is dat je niet in 1x alles hoeft te
betalen. Na zomervakantie schoolreisbijdrage, later ouderbijdrage. De
belasting voor leraren was erg groot tijdens schoolreisje, vandaar keuze
voor deze opzet. Ook kun je niet schoolreis én Berckackerdag in 1
schooljaar zetten. Berckackerdag is ook educatief van opzet. Discussie :
dit wordt weer teruggekoppeld naar het team.
2. Koningsspelen 21 april: andere invulling; iets anders ipv balspelen? Wel
gebruik maken van het veld van RKVVO.
Rondvraag:
1. Karien: Is de Berckacker bekend met de Stichting Loek@You
(www.lerenopeigenkracht.nl ) Leontien van Grunsven – leerkracht
geweest op Berckacker. Een stichting voor kinderen die buiten het
reguliere onderwijs vallen. Is bekend; wordt geen gebruik van gemaakt.
2. John: eventuele offerte schoolshirtjes via mail. Dan beslissen.
Sluiting
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