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Schooljaar 2018-2019 

Notulen 130
e
 Schoolraadvergadering  

De Berckacker, Woensdag 5 September 2018, 20:00 – 21.30 

    
1. Opening- Aanwezig: Henny van Nunen, Antoinette Simons, Jolanda Duizers, 

Reinout Dekkers, Barbara Rehorst , Astrid van den Bisen, Marije van den Berg,  

Johan Bierens 

- Afwezig met kennisgeving: Johan Lammers, Maria Veenvliet, Laura van de Wiel 

 

Aanwezig:  

2.Mededelingen: 

a.Vanuit Gmr: Stemmen voor de voorgestelde leden, Uitnodiging 

cursus 4 en 10 oktober 

b.MT en lerarenteam Gezien de situatie in de invalpoule kunnen er 

dit jaar problemen ontstaan met personele invulling. Al zal er alles op 

alles gezet worden om dit intern op te vangen. Er worden geen 

klassen naar huis gestuurd. 

 

Studiedagen; verdere inzet “Goed onderwijs”  waarmee team 

enthousiast bezig is. 

c.. AC IPV OUDERVERENIGING op agenda bij mededelingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Johan 

 

 

3.Notulen vorige vergadering  

a. Schoolraadvergadering 23 mei 2018 

b. 128e loskoppelen oudervereniging. 

c. 129e kleine aanpassingen en vastgesteld. 

Actie Johan 

 

4.Jaarplanning 

a. Vast stellen komende vergader datums 

b. Koppelen jaarlijkse agenda punten aan de hand van datums. bv 

jaarvergadering ouderverening, schoolgids enz Vastgestelde datums 

en punten  

Datums  

Maandag 29 oktober/ financiën en begroting ac 

Dinsdag 11 december/  

Donderdag 21 februari/  

Woensdag 10 april/ uitgangspunten beleid, begroting 

Donderdag 16 mei/ schoolgids, begroting, jaarvergadering oudervereniging 

Maandag 17 juni / extra vergadering, klassenindeling naar begroting 

 

Volgend jaar in eerste vergadering begroting AC 

 

Actie Barbara, 

Marije en 

Johan 
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d. Jaarbegroting Begroting komt komende agenda terug  

e. Financiën en begroting , structureel bedragen ophogen. 

Schoolkamp en schoolreisjes wordt hierin verwerkt. 

 

5.Speerpunten:  

a.Communicatie en ouderparticipatie:(Nicole, Jolanda, Lian, Antoinette,Barbara) 

Vaststellen nieuwe samenstelling Nicole en Lian stappen eruit. Astrid 

komt bij Communicatie en ouderparticipatie. 

Doelstelling jaar Informatieavond. 

b.Gezonde school:(Laura, Reinout, Jolanda, Johan) 

Schoolfruit komt ook dit jaar weer terug 

Schoolmelk, veel werk en terugkoppeling of dit nog wel aangeboden 

moet blijven worden. 

Geen pakjes, wel bekers en geen pakjes meer. Meer aandacht voor 

afval en recyclen. 

Doelstelling jaar Hoe promoten, geen vaste afspraken. 

Voorstellen, geen traktatie 1 x per jaar, 1 groot feest en uitpakken. 

Per groep iets bedenken om toch de verjaardag te vieren zonder 

traktatie. 

 

 

 

 

 

 

6.Openstaande vergaderpunten 

a. Huishoudelijk regelement compleet (Barbara) afgerond 

b. Informatieavond Poll, elke verjaardag trakteren of 1 x per jaar met 

de hele klas 

schoolreis of speeldag in het bos, boerderij,  

Traktatiebeleid, verplichten of stimuleren 

Pakjes mee naar school of drinkbekers mee naar school 

Parents got talents, waarmee kunnen ouders ons helpen 

c. Wijziging Kvk Nicole moet nog tekenen 

d. Cloud, afstemming om alle gegevens bij Reinout te krijgen zodat 

deze in de cloud kan toevoegen. Archief functie, goedgekeurde 

notulen en documenten 

 

Actie Barbara  

 

Actie Jolanda 

voor de foto’s 

collage, 

Bord met 

stellingen 

 

 

Actie Marije 

Actie 

Johan/Reinout 

7.Aangedragen vergaderpunten 

Begroting en financiën: 

Voorstel bijschieten aan groep 8 kamp vanwege mindere aantal 

leerlingen zodat de kosten niet extreem omhoog gaan. 

 

Schoolreisje buffer gebruiken om kosten te beheren en  

(zie punt jaarbegroting) 
 

Punt door 

Antoinette 

 

Actie Marije 

8. Aangedragen punten nieuwsbrief: 

Kleuter brief: compliment voor nieuwe leerwijze voor kleuters met 

woorden, letters en gebaren. 

 

Peuters, kijken in de kleuterklas 
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9. Sluiting  

 

Bijgevoegde documenten 

a. Concept notulen 129e vergadering doorgestuurd Johan 
 

 

 

 


