
 

Schooljaar 2018-2019 

 Concept notulen 135e Schoolraadvergadering  
De Berckacker, donderdag 16 mei 2019, 20:00 – 21.30 

 
• Bijgevoegde documenten: 

• GMR notulen 

• Instemmingsdocument schoolgids/schoolplan 

• Definitieve hoofdstukken schoolgids 

 
• Afwezig: 

 

•  

 

2. Mededelingen: 

a. Vanuit Gmr:  

b. MT en lerarenteam: resultaten van de eindtoets?  

c. AC 

 

a. - 

b. Goede score behaald op de cito eindtoets. Entreetoets voor groep 7 is ook 

goed behaald.  

c. - 

 

 

3. Notulen vorige vergadering:  

Schoolraadvergadering 134e vergadering 17-04-2019 

 

Goedgekeurd.  

 

4. Instemming & Advies: 

 4.1 Stand van zaken schoolplan (instemming) 

           4.2 Professioneel statuut: (instemming P-MR, hoe beslissing van keuze  

                 methodes, pedagogisch en didactisch handelen wordt bepaald) 

 4.3 Schoolgids, incl. jaarverslag (evt. instemming, anders juni) 

  4.4 Uitgangspunten beleid (instemming, alleen specifieke veranderingen) 

 4.5 Begroting en formatie (instemming P-MR, incl. wijzigingen prognoses  

                 van leerlingenaantallen/meerjaren formatie?) 

 

4.1: Schoolplan is met elkaar doorgenomen en aangevuld/aangepast waar  

       nodig. Maria stuurt ons het aangepaste document nogmaals door. Een  

       getekende verklaring met ons akkoord wordt verstuurd per mail.  

4.2: Professioneel statuut is akkoord bevonden door P –MR en getekend.  

4.3: Inhoud is akkoord bevonden na enkele op- en aanmerkingen. Een getekende 

       verklaring met ons akkoord wordt verstuurd per mail.  



4.4: Uitgangspunten van beleid zijn besproken en goedgekeurd.  

4.5: In de komende nieuwsbrief wordt informatie gegeven over de formatie van 

       schooljaar 2019-2020. Welke leraren gekoppeld worden aan welke klas,  

       wordt half juni gecommuniceerd richting de ouders.  

 

5. Vergaderpunten: 

 

 5.1: 40 jarig bestaan: werkgroep aankleding schoolplein: o.a. terugkoppeling 

        gesprek gemeente en verzoek aan school om met de kinderen wensen te    

                  verkennen voor de zomervakantie.  

  5.2: Bepaling en verdeling speerpunten nieuwe jaar schoolraad items 

           5.3: Bespreken taken binnen de MR: gelijkblijvend of veranderen? 

 5.4: Komt basisschool St. Jan Baptist met een klas of meerdere klassen naar  

                  de Berckacker?     

                    

5.1: De wensen verkennen met de kinderen, mbt het schoolplein, tillen we over de 

       zomervakantie heen.  

5.2: Gezonde school, schoolplein, ouderbetrokkenheid. 

5.3: De taken binnen de MR blijven gelijkblijvend. 

5.4: Groep 7 & 8 van de St. Jan Baptist komen naar de Berckacker. Dit worden  

       twee aparte klassen.   

 

6. Actielijst: 

 

Actie Wie? Wanneer? 

Formeel akkoord schoolgids/ uitgangspunten beleid/ 

schoolplan.  

Barbara Voor 17 juni 

Doorsturen schoolplan Directie Maria/Astrid Voor 17 juni 

Schoolreisje, alternatief voorstel bespreken met het 

team 

Maria &  

Henny 

2019-2020 

Inzet ouders in de kleutergroepen. Astrid z.s.m. 

Verwerkingsovereenkomst wordt verstuurd nadat 

deze is ingescand. Astrid zet deze in de cloud.  

Astrid & 

Maria  

 

 

7. Zijn er punten voor de nieuwsbrief? 

 

•  

 

8. Rondvraag & Sluiting 

 

• De ouderbijdrage wordt door een enkele ouder niet betaald. Een 

betalingsherinnering, wordt nu gestuurd door Henny. De vraag ligt er nu, 

wie deze ‘taak’ op zich kan nemen, daar deze verantwoording ligt bij ons 

als oudervereniging. Penningmeester stuurt herinnering en overlegt met 

Henny indien nodig. Op later moment evt. afspraken maken over na 

hoeveel herinneringen evt. telefonisch contact wordt gezocht. Wordt 



vervolgd.  

 

 Agendapunten volgende vergadering 

 

Maandag 17 juni: 

 

- Plannen eerste overlegdatum in het nieuwe schooljaar. 

- Vaststellen schoolplan/jaarplan INSTEMMEN 

- Schoolgids INSTEMMEN 

 

Bovenstaande punten zijn de enige agendapunten. Daarom is in goed overleg 

met Henny besloten om de vergadering te cancelen. Alle punten zijn behandeld.  

Astrid stuurt per mail een datum voor de eerstvolgende vergadering na de 

vakantie en een uitnodiging voor het etentje.  

 

 

Al gemaakte afspraken: 

 

• Astrid wordt vertrouwenspersoon als Reinout schoolraad verlaat. 

 

 

 

 
 


