
 

Schooljaar 2018-2019 

 Concept notulen 132e Schoolraadvergadering  
De Berckacker, donderdag 21 februari 2019, 20:00 – 21.30 

 
• Afwezig: 

 

- 

 

2. Mededelingen: 

a. Vanuit Gmr:  

b. MT en lerarenteam 

c. AC 

 

a.  

Data scholing GMR voor nieuwe leden schoolraad is vastgesteld op 3 en 10   

oktober 2019. 

 

b.  

Het opvangen van zieke leerkrachten heeft de school tot op heden intern kunnen 

oplossen. Twee dagen zijn klassen opgesplitst, om te voorkomen dat een klas 

naar huis gestuurd moest worden.   

 

De afname van de citotoetsen zijn afgerond. De school is tevreden met de 

resultaten.   

 

c. 

- 

 

3. Notulen vorige vergadering:  

Schoolraadvergadering 132e vergadering 11-12-2018 

 

Na kleine aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Instemming & Advies: 

 4.1 Schoolondersteuningsprofiel (Advies zie bijlage) 

 4.2 Toelichting op Planmatige Verrijking door Rietje 

 4.3 Stand van zaken schoolplan (instemming) 

 

4.1:    

Ter informatie 

 

4.2:   

Rietje heeft de schoolraad uitleg gegeven over het Planmatig Verrijken (PV) 

binnen de Berckacker. Doel van planmatig verrijken is om de zorg goed af te 

stemmen op alle leerlingen van school, ook de leerlingen die meer uitdaging 

nodig hebben. Middels het ontwikkelen van activiteiten kunnen de sterke 

leerlingen gemotiveerd worden gehouden, schoolbreed. Dit jaar is de verrijking in 

de experimenteerfase. Afstemming vindt plaats binnen het team en in een 

specifieke commissie.  

Uitleg hierover aan alle ouders, volgt op een later moment in de nieuwsbrief.     

 

4.3: 

De directie geeft aan bezig te zijn met het schoolplan. Veldvest heeft in 

MijnSchoolplan (gekoppeld aan Parnassys) een algemeen deel ingevuld. Om het 

plan specifiek voor onze school op maat te maken, is er onder andere een 

enquête gemaakt die momenteel door de leraren ingevuld wordt. De speerpunten 

voor de komende vier jaar, zullen mede gevormd worden uit de resultaten van 

deze enquête.  

Het schoolplan blijft onder de aandacht van de schoolraad en staat komende keer 

weer op de agenda (Instemming vereist).  

      

 

5. Vergaderpunten: 

 

 5.1 Ambitiegesprek. 

 5.2 Verwerkingsovereenkomst. 

 5.3 Werving nieuwe leden schoolraad. 

 5.4 Nieuwe secretaris en nieuwe opmaak/werkwijze. 

 5.5 Communicatie & Ouderparticipatie (Astrid, Jolanda, Antoinette, Barbara) 

 5.6 Gezonde school (Laura, Reinout, Jolanda) 

 5.7 Ouderbijdrage incasso? 

 

5.1:  

Zowel ouders als leraren willen graag op een positief kritische manier meedenken 

over de ontwikkelingen binnen de Berckacker, ten gunste van alle leerlingen en 

leraren. Zowel leraren als ouders vinden effectiviteit binnen de vergaderingen van 

de schoolraad belangrijk. Het is wenselijk om een scheiding te maken tussen 

formele en informele vergaderpunten. Om overzicht en duidelijkheid te houden is 



het hebben van een actielijst, afsprakenlijst & jaarplanning een goed 

uitgangspunt.  

 

5.2: 

De verwerkingsovereenkomst is verstuurd vanuit de werkgroep AVG Veldvest 

breed. Het document is ondertekend door onze voorzitster. Dit document regelt 

onder andere dat de Penningmeester gegevens van leerlingen mag opvragen bij 

het secretariaat en deze mag gebruiken als het gaat over het innen van de 

vrijwillige ouderbijdrage.  

 

5.3: 

Johan en Reinout gaan aan het einde van dit schooljaar stoppen met de 

schoolraad. We gaan ouders proberen te werven, door ze persoonlijk aan te 

spreken en uitleg te geven. Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, komt de 

vraag voor nieuwe leden in de nieuwsbrief.  

   

5.4:  

De eerste week na de schoolraad vergadering, worden de notulen & nieuwe 

agenda voor de komende schoolraad verstuurd.  

De opmaak van de agenda & notulen zijn aangepast. 

Astrid is per heden de nieuwe notulist. 

 

5.5: 

Parro gaat starten binnen alle groepen nadat de pilot binnen de kleutergroepen 

positief geëvalueerd is. 

 

5.6: 

-  

 

5.7:  

Onze penningmeester blijft de ouderbijdrage op de huidige manier incasseren. 

De mogelijkheid tot automatische incasso is onderzocht, maar wordt nu niet 

gezien als meerwaarde.  

 

6. Actielijst: 

 

Actie Wie? Wanneer? 

Persoonlijk benaderen/bevragen ouders voor 

schoolraad 

Iedereen Voor volgende 

vergadering 

Is er subsidie mogelijk vanuit de gemeente om het 

schoolplein meer aan te kleden? 

Barbara Voor volgende 

vergadering 

Verwerkingsovereenkomst wordt verstuurd nadat 

deze is ingescand en getekend door bestuur. Astrid 

zet deze in de cloud.  

Astrid & 

Hennie 

 

Subsidie groen in de wijk Maria 

 

 



Schoolreisje, alternatief voorstel bespreken met het 

team (einde dit schooljaar of begin volgend 

schooljaar, komend jaar is namelijk Berckackerdag) 

Maria &  

Henny 

2019-2020 

Inzet ouders in de kleutergroepen. 

Op papier zetten van onze vraag, richting 

leerkrachten groep 1 & 2.  

Astrid z.s.m. 

 

7. Zijn er punten voor de nieuwsbrief? 

 

• Uitleg over planmatige verrijking 

 

8. Rondvraag & Sluiting 

 

- 

 

 

 Al gemaakte afspraken: 

 

 

 

 

 

 


