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Schooljaar 2017-2018 

 Notulen 128
e
 Schoolraadvergadering  

De Berckacker, Dinsdag 24 april 2018, 20:30 – 21.30 

 

 

Jaarvergadering Oudervereniging  
-Geen ouders aanwezig.  

-Financiele stukken worden akkoord bevonden 

-Kosten van twee bankrekeningen zijn erg hoog. Marije onderzoekt 

of geld oudervereniging en geld goee doelencommissie op een 

gezamenlijke rekening kunnen komen zodat deze kosten bespaard 

kunnen worden en nuttiger besteed. 

- Vastgelegd wordt bij deze dat het bestuur van de Schoolraad, 

gelijkgesteld wordt aan het bestuur van de oudervereniging 

(Barbara van der Linden als voorzitter, Johan Bierens als secretaris 

(lopende komende schooljaar vervangen door ander lid SR), Marije 

vd Berg als penningmeester).  

 

 

 

Actie Laura 

 

 

 
1. Opening 

- Aanwezig: Henny van Nunen, Maria Veenvliet, Laura van de Wiel, Antoinette 

Simons, Jolanda Duizers, Reinout Dekkers, Barbara Rehorst (vervangend voorzitter), 

Astrid van den Bisen (vervangend notulist), Marije van den Berg (penningmeester).  

- Afwezig met kennisgeving: Johan Lammers, Nicole Wilts, Johan Bierens  

- Toehoorder: Peggy Ferron 
 

 

2.Mededelingen: 

a.Vanuit Gmr 

- Heer Spiering is nieuwe lid raad van Toezicht 

- Verzoek om met dataplanning rekening te houden met data 

van de GMR (20 sept/ 25 okt/ 15 nov/ 13 dec/ 17 jan/ 14 feb/ 

21 mrt/ 18 apr/16 mei) 

- P-MR moet instemmen met plan werkdrukvermindering. 

- Tip: toevoegen aan jaarkalender Instemming/advies kolom 

b.Oudervereniging 

-Veel reacties op schoolfotograaf, geen broers/zussen foto. 

Afspraak was om het jaar, is lastig te organiseren. Ook zijn 

 

 

 

 

Actie Johan 

 

 

 

Actie Johan 

 

 

Actie Henny 
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fotografen nog bezig met inlog maken voor broers-zussenfoto 

(afgelopen jaar waren al deze foto’s inzichtelijk voor alle 

ouders). Nieuwe afspraken komen volgend jaar in NB te 

staan. 

-Snoepieto kan voor Sint 2019 weer geboekt worden, 

oudervereniging neemt budget op in jaarbegroting.  

c.MT. nvt 

d.Lerarenteam. nvt 
 

 

 

 

 

b.Actie Laura  

 

3.Notulen vorige vergadering  

a. Schoolraadvergadering 14 maart 2018 

Akkoord bevonden na kleine aanpassingen.  

 

b.Flyer: overlast in omliggende huizen om de school, van 

kinderen die spelen in de buurt. Flyer is gemaakt door Maria. 

Maria bezorgd de flyers aan Marije. Marije zal deze 

verspreiden in de buurt.   
 

c.Henny schrijft stukje in de NB dat stukje van de 

pleinversiering bekostigd is uit budget oudervereniging.  

3.Actie Barbara (sturen 

Henny). Acie Henny 

(op site)  

 

 

b.Actie Maria/ Marij 

 

 

 

 

 

c.Actie Henny 

4.Statuten/ huishoudelijk regelement 

a. Huishoudelijk regelement is aangepast door Barbara 

Nog toevoegen Bijlage GMR en check Cloud 

b.Navraag statuten GMR, zie bijlage.  

Op 17 mei door Johan , Nicole en Reinout 

c.Overige vragen rond deze opmerking; 17 mei vind een 

avond bij de GMR plaats waar deze vragen gesteld kunnen 

worden. Verzoek om met een aantal mensen hier naartoe te 

gaan. 

Johan, Nicoleen Reinout gaan, Stemmen die avond ook af 

over actie KvK en inregelen Cloud) 

d.Ook verzoek van GMR om de training te volgen dan wordt 

de presentatie (dia’s) behandeld en krijg je deze aangerijkt. 

Rond september begint deze training weer.  

Barbara en Marije gaan in september. 

e.Pakketjes Marije en Nicole 

Pakketjes zijn gemaakt. Worden gestuurd naar Henny die het 

op de website zet. 
 

 

a.Barbara 

 

 

b.Nicole 

 

c.Nicole, Reinout, 

Johan 

 

 

 

 

 

d.Barbara/Marije/Astrid 

 

 

 

 

 

e.Marije/Barbara/ 

Henny 

5.Speerpunten:  

a.Communicatie en ouderparticipatie:(Nicole, Jolanda, Lian, 

Antoinette,Barbara) 
Geen mededelingen 

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

- Smaaklessen Berckackerdag voortgang  
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Alles verloopt goed. Alles klaar.  

-Beleidsplan:   

- Opnemen dat leerkrachten ouders wijzen op het beleidsplan 

als ouders niet conform het plan handelen. Op site en in 

schoolgids zetten? Komt nog keer op agenda SR 
 

 

 

 

Laura 

6.Openstaande vergaderpunten 

a.Gegevens overzicht 

Aangevuld. Barbara past aan en zorgt dat het bij Johan komt. 

Kan in cloud of via mail volgende keer verspreid worden. 

b.Emailadressen, Vanuit Reinout gemaakte adressen een 

cloud maken waarop iedereen kan inloggen en notulen, 

agenda’s en reglementen kan inzien/lezen.  

Op 17 mei bij de MR vergadering in orde maken door Johan 

en Reinout.  

c.Belangrijke gegevens voor machtigingen en doorgeven kvk 

procedures; Aparte afspraak met de personen waar het om 

gaat, ook Nicole, Lenneke en Karien. Bij kvk zijn namelijk 

meerdere verenigingen op de Berckacker ingeschreven en 

zijn documenten opgedoken dat Nicole wel getekend heeft als 

voorzitster. Eerst duidelijkheid hierover en dan met een clubje 

alles nagaan en dan juist invullen is mijn idee.  

Nicole, Johan en Reinout regelen dit op 17 mei (Nicole: 

omzetten en met terugwerkende kracht….) 

d.Aanpassingen Rabobank Maria en Marije.  

Wordt op 14 mei geregeld 
 

 

 

a.Barbara/Johan 

 

 

b.Reinout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.Nicole 

 

 

d.Marije/Maria 

7.Aangedragen vergaderpunten 

a.Voorstel Marije ouderbijdrage volgend schooljaar.  

Blijft 20 euro 

b.Vice voorzitter kiezen 

Reinout wil komend jaar vice-voorzitter zijn voor als Barbara 

afwezig is. 

c.Secretariaat 

Volgende keer opvolgend secretaris vertrouwenspersoon 

kiezen (scholing vertrouwenspersoon is 13 juni 2018, dan 12 

juni 2019). 
 

 

7 Rondvraag 

a.Geen bedragen in notulen benoemen 

b. Reinout vraagt hoe het kan dat de meivakanties van de 

scholen van elkaar verschillen. Dit komt doordat scholen dit 

zelf mogen bepalen. De Berackacker stemt af met Veldvest en 

met Sondervickcollege. 

 

 

 

 

 

 

 

b.Actie Marije 
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b.Marije zoekt uit tablet bij muziekinstallatie 

c.AC neemt op per activiteit wie foto’s maakt bij activiteiten, 

zodat we ouders kijkje op de activiteit kunnen geven via 

Facebook (= positieve beeldvorming van school naar buiten/ 

ouderbetrokkenheid …). Aanleiding is dat het jammer is dat en 

van koningsspelen maar 1 foto op Facebook stond.  

d.Volgende vergadering gepland op 23 mei (14 juni is telaat 

voor schoolgids/schoolorganisatie, blijft wel als reservedatum. 

Vooraf aan alle ouderleden melden als je ergens niet mee 

eens bent, dan kunnen we vanaf 19.30 vooroverleg 

inplannen!!!). 

- uitgangspunten beleid 

- schoolorganisatie/ groepsindeling 

- schoolgids (Barbara schrijft stukje over SR en 

leest oudercommissiestukje kritisch tegen) 

- kiezen nieuwe secretaris en vertrouwenspersoon 

- op jaarplanning klassenindeling vervangen door 

schoolorganisatie/ groepsindeling 

- Marije vraagt na wie de voorzitter van de AC is komend jaar 

en geeft dit door aan Henny 

c. Actie Marije 

 

 

 

 

 

 

d.Actie Johan 

 

 

d.Actie allen!!!!! 

 

 

 

 

 

d.Actie: Barbara 

 

 

 

d.Actie Johan 

 

 

d.Actie Marije 

8 Sluiting 

 

 

 

 

 
 


