Schoolraad de Berckacker
Secr.: Johan Bierens
Email: johanbierens@gmail.com

Schooljaar 2017 - 2018
Notulen 125e SR-vergadering De Berckacker
Donderdag 14 december 2017, 20:30 uur
1. Opening
a. Aanwezig: Henny van Nunen, Jolanda Duizers, Johan Bierens
(notulist), Antoinette Simons, Reinout Dekkers, Laura van de Wiel,
Barbara Rehorst.
b. Afwezig met kennisgeving: Johan Lammers, Maria Veenvliet, Nicole
Wilts, Lian van Druenen, Marije van den Berg
2. Notulen 123e vergadering dd 14/09/2017: Goedgekeurd
Notulen 124e vergadering dd 31/10/2017: Goedgekeurd
3. Mededelingen
a. Aanwezigheid: Door Henny aangegeven dat er veel afmeldingen waren
waardoor besluit vorming moeilijk wordt.
b. Afscheid Nicole als voorzitter schoolraad na einde schooljaar. Nicole is
tevens scheidend voorzitter oudervereniging. Besproken is om hier tot
juni een opvolger voor te zoeken en dan bestuur vast te stellen voor
schoolraad en oudervereniging.
c. 1 februari start nieuwe kleutergroep. Alle oudste kleuters gaan een
groep vormen om door te stromen naar groep 3. Belangrijkste punt is
een groep te ontwikkelen om door te stromen en een vaste basis te
hebben naar groep 3. Ook aangegeven als gezonde school met
voldoende aanwas en mogelijkheden om ze meteen in te laten stromen
zonder wachtlijst.
d. Barbara Rehorst voegt zich toe aan de schoolraad als ouder.
4. Speerpunten: 1 groep of 2 groepen?
a. Er zijn zoals eerder aangenomen 2 speerpunten groepen bestaande uit:
b. Communicatie en ouderparticipatie: Nicole, Lian, Jolanda
Dit speerpunten groep komt voor uit de communicatie,
ouderbetrokkenheid en ict. Barbara en Antoinette voegen zich bij deze
groep. Wel wordt er komende vergadering gekeken naar de invulling
voor volgende jaar door vertrek Lian en Nicole.
c. Gezonde school: Johan, Jolanda, Laura en Reinout.
5. Wijzigingen functies schoolraad
a. Openstaande wijzigingen doorgeven aan de kvk. Ivm nieuwe
voorzitterschap worden alle documenten verzameld en zullen in juni
met nieuwe voorzitter in een keer doorgegeven worden bij de kvk.
b. Recente emailadressen mbt contact:
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Er komt een nieuw bestand waarvoor iedereen duidelijk is wie er in de
schoolraad zitten, welke functies er bekleed worden en het
emailadressen bestand wordt opgeschoond.
Ook wordt er gekeken naar een structuur met duidelijke afspraken
tussen Johan en Henny met doorgeven agenda’s en verwerken
notulen.
6. Rondvraag
a. Er is geen commentaar geweest over de staking door de leraren. Mede
door de goede en tijdige communicatie vanuit het MT.
b. Ook wordt aangehaald dat de huidige manier van communicatie goed
ontvangen wordt. Hierbij wordt bedoeld: algemene communicatie via de
nieuwsbrief en klasgerichte informatie via Parnasys doorgemailen.
c. Muziek installatie wordt vervolgd, wel heeft Reinout een emailadres
aangemaakt om via 1 punt contact te kunnen maken en deze in de
toekomst voor andere zaken te gebruiken. Emailadres wordt nog
doorgegeven en toegevoegd aan de eerder genoemde lijst.
d. Barbara geeft aan om na rondvraag al stil te staan naar agenda punten
voor volgende vergadering zodat deze al aangekaart kunnen worden.
e. Er is een begin gemaakt voor een beleidsplan over gezonde voeding.
Deze komt volgende vergadering terug.
f. Ook zal er een terugkoppeling plaatsvinden tussen (in ieder geval)
Johan en Yolanda Maessen over het kerstdiner dit met het thema
gezonde voeding en verspilling tegen te gaan en zal er een begin
gemaakt worden voor de Berckackerdag met een idee over
smaaklessen.
g. Terugkoppeling Sint bezoek, nieuwe aanpak. Leraren en kinderen
waren heel enthousiast. Onderbouw werd leuk vermaakt dat dit zelfs de
nieusgierigheid van de bovenbouw opleverde en deze geruisloos
aansloot bij het programma. Er wordt gekeken om dit idee volgend jaar
te vervolgen. Ook verdeling van cadeau’s bracht geen tegenreactie op,
ondanks dat de bovenbouw dit jaar voor het eerst geen cadeau’s kreeg.
Een geslaagde sinterklaas viering dus.
h. Opmerking om in schoolgids te vermelden dat notulen terug te vinden
zijn op de website.
7. Sluiting
volgende vergaderingen
29 januari 2018
14 maart 2018
24 april 2018
14 juni 2018
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Gevraagde agenda punten:
Invulling voorzitterschap volgend jaar, Speerpunten groep samenstelling na stoppen
Nicole en Lian, notulen vaststellen 125e vergadering, Vervolg muziek installatie,
opgeschoonde emaillijst, Beleidsplan gezonde voeding, evaluatie kerstdiner en meer
informatie over smaaklessen berckackerdag, brainstorm ouderbetrokkenheid.

