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

Notulen 124e SR-vergadering De Berckacker
Dinsdag 31 okt 2017, 20:00 uur
1. Opening
a. Aanwezig: Maria Veenvliet, Henny van Nunen, Jolanda Duizers, Lian
van Druenen, Johan Bierens, Nicole Wilts, Marije van den Berg,
Antoinette Simons, Reinout Dekkers, Karien Wertz (notuliste).
b. Afwezig met kennisgeving: Johan Lammers, Laura van de Wiel
c. Toehoorder: Barbara Rehorst
2. Notulen 123e vergadering dd 14/09/2017: helaas zijn de concept notulen
verkeerd doorgestuurd. Worden zsm nog doorgestuurd en volgende
vergadering besproken.
3. Mededelingen
a. GMR: vergadering In de bijlage de uitnodiging voor 23 november
2017. Het betreft een thema-avond GMR-MR. Het speerpunt
"professionaliteit" komt deze keer aan de orde.
b. Ellen Briër, leerkracht De Disselboom, GMR lid: Komt een vergadering
erbij zitten namens GMR Veldvest. Bij voorkeur 29 januari. Ze zal
bijtijds contact opnemen met de secretaris.
c. Secretariaat wordt overgenomen door Johan Bierens.
d. Hanneke is bevallen van zoontje. Alles goed.
2. Voorlopige begroting
a. Wordt toegelicht door Marije
b. Evt idee voor het reservepotje:
i. Berckackerdag wordt een dag met workshops en dergelijke.
ii. Evt iets “blijvends” zoals schoolshirts/geluidsinstallatie; ideeën
welkom. Er gaat info ingewonnen worden over goede en
geschikte geluidsinstallaties.
Begroting is goedgekeurd, met dank aan Marije.
Hoe zit het met instromers wb ouderbijdrage? Staat in schoolgids naar rato.
Maar wie houdt dit in de gaten? Administratie gaat doorgeven aan Marije wie
de instromers zijn.
3. Speerpunten komende schooljaar: even nakijken in vorige notulen wie in
welk groepje zit en wie het aanspreekpunt is (degene die de groep aanstuurt)
.Volgende vergadering duidelijk maken wie en hoe.
a. Communicatie en ouderparticipatie: Nicole, Lian, Jolanda
b. Gezonde school: Johan, Jolanda, Laura
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Er wordt geopperd of het niet 1 groep gaat worden. Voorstel wat betreft
ouderbetrokkenheid: in nieuwsbrief oproep doen aan ouders om mee te
denken over bepaalde onderwerpen, zoals geluidsinstallatie of andere dingen.

4.

5.

6.

7.

Reinout zorgt voor een oproep in de nieuwsbrief van volgende week
betreffende geluidsinstallatie.
Gezonde school: tijdens infomarkt veel reacties op gezonde school, en de
fruitmanden waren snel leeg. Aangeleverde punten worden meegenomen in
werkgroep gezonde school. Er zal (door Laura) worden geinventariseerd in het
team over het punt gymlessen. Er komt in de nieuwsbrief een item over de
huidige stand van zaken betreffende de gezonde school.
Binnenkort schoolfruitaktie: kinderen hoeven dan niks mee te nemen voor de
kleine pauze. Er wordt dan 3 dagen alleen maar fruit gegeten in de kleine
pauze.
Evaluatie infomarkt. De infomarkt is een heel goed alternatief voor de
ouderavonden. Als het punt gezonde school er niet was geweest was het
misschien een beetje karig geweest. Dus wel nadenken over invulling
infomarkt. Punt infomarkt vóór de zomer op agenda zetten. Ouders zijn
enthousiast en heel positief. De kinderen worden er ook goed bij betrokken.
Rondvraag
a. Henny en Maria: graag nog nadenken over de invulling van de
algemene ouderavonden, gerelateerd aan ouderbetrokkenheid.
b. Graag beter/duidelijker communiceren met de ouders wanneer ze
nodig zijn om mee te helpen/te rijden ed. Dus informeren als iets evt
niet door kan gaan ed.
c. Johan; hoe is het gegaan met de staking. Er was 1 leerling uit groep 8
die graag naar school wilde. Verder heel goed gegaan. Enkele
leerkrachten zijn naar Den Haag geweest.
d. Barbara Rehorst wordt lid van de schoolraad. (gegevens doorgeven :
appgroep en mailinglijst.)
Sluiting
volgende vergaderingen
14 december (ook jaarvergadering oudervereniging)
29 januari
14 maart

