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

Schooljaar 2017 - 2018
Notulen 126e SR-vergadering De Berckacker
Donderdag 29 januari 2017, 20:00 uur
1. Opening
a. Aanwezig: Henny van Nunen, Jolanda Duizers, Johan Bierens
(notulist), Antoinette Simons, Reinout Dekkers, Barbara Rehorst,Maria
Veenvliet, Nicole Wilts, Lian van Dreunen, Marije van den Berg
b. Afwezig met kennisgeving: Johan Lammers, Laura van de Wiel
c. Toehoorder: Ellen Briër (GMR)
2. Mededelingen
a. Opmerking Maria om ook de medelingen vanaf nu op te delen;
Mededelingen vanuit GMR, MT, Oudervereniging.
b. Er wordt vanuit het MT en de leraren hard gewerkt om alle personele
problemen op te vangen en volgens de richtlijnen in te vullen. Ook is er
versterking vanuit Nummer 1 om mensen toezicht te laten houden
zodat leraren taken en werk in andere groepen kunnen doen.
c. Naar aanleiding van de notulen van de oudervereniging zal hier naar de
statuten gekeken worden om duidelijkheid te gaan verschaffen. Aan het
einde van schooljaar zal er een nieuwe vergadering plaatsvinden van
de oudervereniging.
3. Notulen 125e vergadering dd 14/10/2017: Goedgekeurd
4. Invulling voorzitterschap
a. Barbara gaat komende periode met Nicole kijken wat het
voorzitterschap inhoud en zal volgend jaar deze taak op zich nemen.
Reinout zal hierin haar helpen en ondersteunen waar nodig is.
b. Terug komend op de vorige vergadering zullen de statuten door Nicole,
Barbara en Johan nagekeken worden. Kijken naar de verschillende
posities en verhoudingen binnen de schoolraad. Het aantal leraren en
het stemrecht wat dan geldende is.
c. Daarnaast wordt er gekeken naar de werving van nieuwe leden
vanwege het vertrek van Lian en Nicole.
5. Speerpunten:
a. Communicatie en ouderparticipatie:
(Nicole, Jolanda, Lian, Antoinette,Barbara)

i. Brainstormsessie ouderbetrokkenheid
Er heeft een brainstormsessie plaats gevonden. Deze punten zijn
besproken. Er is veel positieve feedback gegeven waarmee verder
gegaan kan worden. Barbara heeft een brief geschreven die in de
nieuwsbrief geplaatst zal worden.
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b. Gezonde school:
(Laura, Reinout, Jolanda, Johan)

i. Beleidsplan gezonde Berckacker
Het beleidsplan is doorgenomen en hier kwamen ook positieve
reacties op. Met de feedback zal het subgroepje verder gaan om
het plan verder op te stellen.
ii. Smaaklessen Berckackerdag
Smaaklessen zijn kort besproken. Volgende vergadering komen
we erop terug als het programma compleet is.
6. Openstaande vergaderpunten
a. Muziek installatie
Er zijn 2 installatie vergeleken en hieruit is 1 installatie gekozen die het
beste aansluit binnen de wensen van de school. Er is ingestemd om tot
aanschaf over te gaan het verouderde systeem, profijt voor de hele
school en dus leerlingen en het budget wat hiervoor is zijn de redenen
voor de aanname. Het systeem zal besteld worden.
b. Emaillijst, Opzet van de lijst is doorgemaild en ontbrekende zaken
hiervan zullen door gemaild worden naar Johan en zal komende
vergadering af zijn.
7. Aangedragen vergaderpunten
a. Hanggroep jongeren: Door Marije werd aangegeven dat er veel overlast
is met hanggroep jongeren. Naast het feit dat de school hier last van
heeft klaagt de buurt er ook over. Wijkagenten worden door school
ingelicht en de school neemt het probleem serieus. Vanwege het
gemeentelijke openbare terrein mogen er geen hekken om de
speelplaats geplaatst worden. Wel wordt er een flyer opgesteld om
deze in de omringende buurt uit te delen. Dit om mensen te informeren
wat doe school doet en wat de mensen hierin zelf kunnen betekenen.
Via de nieuwsbrief worden ouders op school geinformeerd hierover.
b. Invulling leraren nieuwe groep: In februari gaat die nieuwe groep met
oudste kleuters open. Op het schoolplein werden er onderling vragen
gesteld waarom er voor deze groep nieuwe leerkrachten komen. Vanuit
het MT is deze keuze gemaakt omdat hierdoor maar 1 groep van leraar
hoeft te wisselen in plaats van 3 groepen. Vanwege personele
omstandigheden is er al het nodige geschoven in het team na de
kerstvakantie. Om toch de structuur en de kwaliteit te behouden worden
er dus geen veranderingen gedaan bij de2 klassen met jongste
kleuters.
8. Rondvraag
a. De agenda van de vergaderingen zal anders ingedeeld gaan worden.
Dit om belangrijke punten terug te laten komen.
b. 2 weken voor de nieuw vergadering willen we vanuit de gemaakte
afspraken alle documenten verzameld hebben zodat de agenda hierin
opgesteld kan worden en iedereen op tijd ingeinformeerd kan worden.
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Zo heeft ook iedereen de tijd om te reageren en zich in te lezen. 1
maart is de datum voor komende vergadering voor alle documenten.
c. Komende vergadering zal er meer duidelijkheid komen over de
afspraken vanuit de statuten. Dit om onduidelijkheden op te helderen
en de gang van zaken binnen de schoolraad en oudervereniging na te
lopen.
d. In de begroting komt een vast bedrag voor de berckackerdag. Dit omdat
het toch altijd een aantal kosten met zich meebrengt.
e. Komende vergadering zal er ook verder ingegaan worden op de
plannen van de speelplaats en de kosten hiervan. Mogelijk zal een keer
vanuit de ouderverening bijgedragen worden.
9. Sluiting
Volgende vergaderingen:
14 maart 2018, 24 april 2018, 14 juni 2018
Volgende vergaderpunten:
Statuten mbt schoolraad en oudervereniging, vaste agenda punten, stukjes nieuwsbrief/ wist je
datjes…, vaststellen datum vergadering oudervereniging, Ouderbetrokkenheid, berckackerdag,
gezonde school, invulling schoolraad volgend jaar,
Documenten doorsturen voor: 1 maart

