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

Concept Notulen 121e schoolraadvergadering
De Berckacker, do 11-05-2017, 20:00 u
1. Opening
1. Aanwezig: Maria Veenvliet, Henny van Nunen, Jolanda Duizers, Lian van
Druenen (later), Reinout Dekkers, Johan Bierens, Ellen Valks, Karien Wertz
(notuliste), John de Kwant, Nicole Wilts, Mariëlle van Heugten.
2. Afwezig met kennisgeving: Lenneke Jansen, Laura van de Wiel, Johan
Lammers
2. Mededelingen
1. SR: volgens het huishoudelijk reglement kan men zitting hebben in zowel de
Schoolraad als de Activiteitencommissie in welke hoedanigheid dan ook.
1. Het aantal leden van de MR, is door de MR zelf bepaald op maximaal 6
leden (3 ouders en 3 leerkrachten). Van de maximaal 7 leden van de
adviseurs van de SR, moet er in ieder geval één (1) lid uit de geleding van
de activiteitencommissie komen. Hierdoor hoeft er maar één officieel
overleg orgaan voor het Management Team (MT) te bestaan. We hebben
sowieso 1 lid vd AC in de schoolraad (was Lian, wordt Marije). Er zal
misschien de eerste vergadering iemand aansluiten vd AC ivm planning
en begroting en iemand kan aansluiten op aanvraag.
2. Lian: wie gaat er mee naar onderstaande vergadering vd GMR.
2. GMR: Voor de 2 openstaande vacatures in de GMR hebben zich 2 personen
kandidaat gesteld. Reglementair hoeven er dus op 18 mei geen verkiezingen
gehouden te worden. Roos Kusters en Ilse van Deursen zijn daarom reglementair
verkozen als lid van de ouder- resp. personeelsgeleding.
Blijft staan de uitnodiging voor de bijeenkomst voor alle MR-leden van Veldvest
om vanaf half acht de zeer interessante bijeenkomst over ICT en een kijkje in de
toekomst m.b.t technische ontwikkelingen en het onderwijs.
Tevens kan er contact met elkaar gelegd worden. Donderdag 18 mei, 19:30 op
het bestuurskantoor, Pastoor Jansenplein 21 in Veldhoven.
3. Verslag vorige vergadering :
1. Bron: verslag 120e SR-vergadering dd 15/03/2017. Goedgekeurd na
aanpassing.
4. Voortgang gezonde school (Johan Bierens): Johan en Mariëlle hebben samen de
enquete gezonde school ingevuld, daar komt een aktieplan uit (zie mail Johan):
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1. Ondersteuning: 5 mei sloot er (financiele) ondersteuning, dit keert terug in
2018/2019 (subsidie van 3000 euro per school onder bepaalde
voorwaarden – school moet ook inbrengen).
2. Punten waarop getoetst wordt wb subsidie (zie mail Johan).
3. De groep gezonde school is info bijelkaar aan het vergaren hoe alles aan
te pakken
4. Doel: Berckacker als gezonde school. Komen dan misschien uit bij het
vignet Gezonde School. Gaandeweg zullen we erachter komen wat
haalbaar is voor Berckacker
5. Volgend schooljaar beginnen we hiermee; alleen kijken waar we mee
gaan beginnen: gefaseerd inbrengen.
6. Is het de bedoeling dat de groep een plan van aanpak maakt? In het team
is al gediscussieerd hierover. Iedereen reageerde positief.
7. Gezond is vaak duurder: moet wel rekening gehouden mbt budget.
Meenemen in begroting.
Conclusie: MT, lerarenteam en schoolraad vindt het een prima idee dat er komend schooljaar
gestart wordt met de Gezonde School. Er wordt een groep gemaakt die zich met bovenstaande
bezig gaat houden. Johan Bierens en Jolanda Duizers vanuit de schoolraad, Mariëlle in eerste
instantie vanuit het team en dan nog 1 leraar (hoeft niet in schoolraad te zitten). Voortgang zal
wel steeds besproken worden in schoolraad.
5. Schoolreis: vraag over frequentie schoolreis op verzoek AC.(in vorige vergadering).
Team wil graag oude situatie houden: ene jaar schoolreis ander jaar Berckackerdag. Ook
een financieel aspect voor veel ouders. Berckackerdag ook educatief, kleinschalig en
gezellig.
6. Uitgangspunten van beleid en formatie. Geen opmerkingen over. Schoolraad geeft
positief advies wb uitgangspunten. Wat anders is dan andere jaren: meer aandacht voor
de leerkracht om deze te ondersteunen en te motiveren en om het vak van leerkracht
extra in het zonnetje te zetten. Wordt een extern bureau ingeschakeld dat hierin is
gespecialiseerd. Communicatie met ouders is in beweging. In Schoolgids zal dit
concreter worden toegelicht. In Schoolgids zullen dit jaar ook meer protocollen komen te
staan. Er volgt nog een discussie over ouderbetrokkenheid: waarom komen er zo weinig
ouders naar de algemene ouderavond? Discussie over communicatie.
7. Rondvraag:
1. Reinout: mobieltjes en whatsapp. Is school geinteresseerd in de 06
nummers vd kinderen. Is verantwoording vd ouders.
2. Algemeen: bezwaar maken tegen het openbaar maken van foto’s van
kinderen: komt een nieuw protocol/formulier.
3. Henny: Cito score: 540,9
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8. Sluiting

