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1. Opening 

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

Simons, Jolanda Duizers, Reinout Dekkers, Barbara Rehorst , Astrid van den Bisen, 

Marije van den Berg, Nicole Wilts, Johan Bierens 

- Afwezig met kennisgeving: Johan Lammers 

 

2.Mededelingen: 

a.Vanuit Gmr 

Privacy beleid wordt via de GMR gedeeld met de MR en deze 

informeert de ouders. 

b.Oudervereniging  

c.MT 

1) Privacy wet vanuit school is zover geregeld. Schoolniveau wordt 

dit met het team doorgenomen omtrent communicatie en wat houdt 

het in. Parnassys is wel helemaal up-to-date. Beleidsgroep is al tijdje 

druk hiermee bezig en bespreken hoe het verder aangepakt gaat 

worden. 

2) Groep 8 heeft een goede score gehaald met de eindtoetsten 

537,1 tegen een landelijk gemiddelde van 535,6. Dus trots op het 

resultaat. 

3) Er wordt hard gewerkt aan de begroting voor schooljaar 2018-

2019. Daarbij wordt er gekeken naar het goed inzetten van het 

personeel. 

Met het inzet van personeel is er geluisterd naar de wens van de 

leraren om de uren voor het verlagen van de werkdruk en de 

kwaliteit van het lesgeven ten goede te laten komen. 

d.Lerarenteam 
 

 

 

 

 

 

 

3.Notulen vorige vergadering  

a. Schoolraadvergadering 24 maart 2018 

Goedgekeurd na kleine aanpassingen 

  

 

Actie Johan 

4.Statuten/ huishoudelijk reglement 

a. Huishoudelijk reglement is aangepast door Barbara 

 

Actie Barbara 
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Laatste wijzigingen worden nagekeken via de statuten van de GMR 

b.Navraag statuten GMR  

Na annuleren vergadering toch contact met Monique. De vragen 

blijven openstaan en worden nog behandeld. 

c.Afstemmen KVK 

Nicole gaat bij Lenneke en Karien de juiste gegevens halen en deelt 

deze met ons. Met Nicole als tekenbevoegde kan het nu afgerond 

worden. 

d.Cloud 

Cloud werkt als opslag en nawerk van definitieve documenten. Er 

wordt vanuit 1 emailadres bewerkt en documenten toegevoegd. Wel 

kan dit voor iedereen naleesbaar zijn. Zo heeft iedereen de 

documenten binnen handbereik. 

 

 

 

 

 

Actie Nicole 

 

 

 

 

Actie Reinout 

5.Speerpunten:  

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

Goede en enthousiaste reacties vanuit ouders op zowel de 

berckackerdag als geheel als het schoolplein. Er worden veel 

gebruik gemaakt van de nieuwe spellen op het schoolplein 

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

- Smaaklessen Berckackerdag  

De smaaklessen op de berckackerdag waren goed ontvangen en is 

voor herhaling vatbaar. 

-Beleidsplan:   

- Beleidsplan wordt nog nagelopen en hierna concreet gemaakt. 

Voor komend schooljaar wordt dit plan aan het lerarenteam 

doorgegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Laura 

6.Openstaande vergaderpunten 

a.Aanpassingen Rabobank Maria en Marije.  

Na wijziging KVK wordt dit opgepakt 

b. Bepalen secretariaat 

Komend schooljaar gaan Astrid en Johan dit gezamenlijk oppakken 

c. Uitgaangspunten beleid 

Belangrijkste toegevoegd punt is het meekijken en spiegelen in de 

klas. Dit door MT (Hennie) en door leraren zelf bij elkaar. Dit om het 

onderwijs kwalitatief te verbeteren door elkaar feedback te geven. 

Ook leraren vinden deze manier van werken fijn, ze omschrijven het 

als een veilige manier van feedback krijgen. 

 

Actie 

Maria/Marije 

 

 

 

 

7.Aangedragen vergaderpunten 

a.Schoolgids schooljaar 2018-2019 

Schoolgids is doorgenomen en besproken. Hierbij is feedback 

gegeven over een aantal punten. Deze worden nog nagelopen en 

waarnodig aangepast. 

c. Wat is er uit de oudertevredenheidsenquetes gekomen? 
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De enquete is uitgedeeld en heeft een positief resultaat over alle 3 

de groepen. Ouders, leerlingen en leraren. Wel geeft het inhoudelijke 

duidelijk weer waar volgens de bovenstaande groepen aandacht 

mag hebben en wat juist als positief wordt ervaren. Vanuit het MT 

wordt hier naar gekeken en waar nodig actie in ondernomen. 

 
 

7 Rondvraag 

1) Communiceren nieuwe schooljaar en klassenindeling. 

Hieraan wordt hard gewerkt en via de nieuwsbrief wordt aangegeven 

dat dit gecommuniceerd wordt zodra dit bekend en definief is. De 

beslissing heeft ook te maken met het akkoord over de begroting. 

 

2) Vervallen vergadering 

Door het inlassen van deze vergadering omtrent het doornemen van 

de schoolgids vervalt waarschijnlijk de vergadering van 14 juni 

 

3) Datum 1ste vergadering nieuwe schooljaar is vastgesteld op 

woensdag 5 september. 

Het jaarlijkse etentje is vastgesteld op woensdag 12 september, 

Nicole neemt dit op zich. 

 

 

 

8 Sluiting 

 

 

 

 
 


