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NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 18 JANUARI 2018 
Aanwezig: Judith Aust (directeur), Perre van Beek, Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin 

(voorzitter),  Ester den Otter, Martin Romeijn (notulist), Hannie Roosen, Niek 
Verbeek, Kees Verspaandonk, Sander Pustjens, Jeroen Verhoeven, Sander Jonge-
rius (GMR) 

Afwezig: Hans Nuhn  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Vandaag is Sander Jongerius aanwezig als gast vanuit 
de GMR. Sander geeft aan dat de GMR het contact met de MR wil bevorderen en daarom 
komt er ieder jaar iemand van de GMR een vergadering bijwonen. Zo krijgt de GMR ook een 
gezicht voor de MR-leden en wordt de stap naar onderling contact kleiner.  

 
2. Vaststellen agenda  

 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen notulen 7 december 2017 
4. Actiepunten 
5. Mededelingen 
6. Evaluatie TSO 
7. Schooltijden 
8. Evaluatie vieringen 
9. Terugkoppeling GMR cursus 
10. Agenda volgende vergadering  
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
3. Vaststellen notulen 7 december 

De notulen worden gewijzigd door Marie-Thérèse en na de wijzigingen vastgesteld.  
Opmerking Judith: M.O. vervangen door V.O.  

Opmerking over hoger advies V.O. aanpassen bij status uitstroom 
Opmerking Niek: Afgesloten actiepunten wel even uitleggen/ toelichten. 

Mening over de GMR bijeenkomt toelichten, zodat het duidelijk is 
waarom Igor deze mening heeft.  
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4. Actiepunten 

 Temperatuurhuishouding Kanteel bespreken met gemeente (vervolg)  Judith 

 Stukje schrijven SR vergadering na vaststellen van de notulen   Notulist 

 Informeren naar de mogelijkheden van het LOF (Leraren Ontwikkel Fons) Hans  

 Mogelijkheden prijzen TSO verkennen met het team    Judith 

 Huishoudelijk regelement doorsturen      Kees 

 Nieuw format voor notulen        Niek 

 Leerkrachten gaan zich beraden op rol van schoolleider tijdens SR  
vergaderingen         Leerkr 

 Noteren van afkortingen tijdens vergadering    Sander/Jeroen 

 Documenten SR verzamelen en in de cloud hangen    Niek 

 Documenten (boekjes) GMR vergadering doorsturen    Igor 

 Reglement naast het statuut leggen en vergelijken    Igor/Kees 

 Toevoegen van Sander en Jeroen aan mailadres srheiacker@gmail.com  Niek 
 

Afgesloten actiepunten: 
 Controleren werking van het nieuwe mailadres srheiacker@gmail.com  Niek 
Het mailadres werkt. Niek gaat de ontbrekende SR-leden toevoegen aan de mailingslijst.  

 Opnemen contact met gemeente over strooien bij locatie Kanteel  Judith 
Er is contact geweest met de Gemeente en die hebben aangegeven dit mee te nemen in het 
strooiplan. 

 Opzoeken wanneer de regels i.v.m. advies voor V.O. zijn veranderd  Judith 
De regels voor het advies zijn aangepast in het jaar 2014-2015  

 Prijzen TSO vergelijken met andere scholen      Judith 
Prijs van de andere school is lager omdat de leerkrachten daar een groot deel van het werk 
overnemen en er zijn minder professionals van Korein voor nodig. Korein gaat dit  
Communiceren naar ouders. Nieuwe actie  Mogelijkheden prijzen TSO verkennen met 
collega’s 

 Voorbeeld jaarverslag naar Hans N. sturen      Igor 
Doorgestuurd door Igor. 

 Hoe lang moet je ouders van te voren informeren over    Judith 
verandering van schooltijden? 

Sander Jongerius heeft hierover een mail gestuurd. Er is geen wettelijke verplichting, maar 
het is aan te bevelen om dit tijdig te doen.   

         
 
5. Mededelingen 

Niek: Wil de rol van secretaris op zich nemen. De rest van de SR stemt hiermee in. 
Igor: Er is een startcursus voor beginnende MR-leden 

Er moeten foto’s gemaakt worden van de nieuwe SR- leden. Niek heeft de foto’s 
genomen en stuurt ze door. 

Judith: Geertje gaat de school verlaten en heeft een nieuwe uitdaging gevonden op SBO 
de Verrekijker. Geertje was opzoek naar een baan buiten het reguliere onderwijs. 
Op de Verrekijker kwam een plek vrij en de match was snel gemaakt. Haar taken 
binnen het zorgteam worden overgenomen door de zorgteamcollega’s.  
Birgit Grijseels gaat haar plaats overnemen in groep 4. Birgit komt van BS. Aan t’ 
Heike.  

Ester: Heeft de SR-post doorgenomen en daar zat niks bijzonders tussen.     

mailto:srheiacker@gmail.com
mailto:srheiacker@gmail.com


20180118 Notulen schoolraad (definitief) 3/8 

 
6. Evaluatie TSO 

Judith heeft gesproken met de TSO commissie, een ouder van de Weldsehei en een ouders 

van de Polders. Er zijn alleen maar positieve geluiden en ervaringen over de TSO op dit 

moment. Er is beter contact met de kinderen dan voorheen. Er is een betere communicatie 

tussen de Korein-medewerkers en de leerkrachten, hierdoor is er meer duidelijkheid. Er 

worden minder conflicten en problemen geconstateerd tussen de kinderen na de pauze.  

Verschillende ouders geven aan dat het nu prettiger verloopt. De voornaamste verandering 

is dat problemen of voorvallen ook besproken worden met de kinderen. Dit geeft rust en 

duidelijkheid.     

 

7. Schooltijden 

Wat betreft de schooltijden staan de volgende acties op stapel: 

-Teamoverleg over de voorkeur van leerkrachten 

-Doormiddel van een enquête worden de ouders om hun mening gevraagd   

-De uitslag van de enquête wordt meegenomen in het definitief besluit over de schooltij-

den, maar de uitslag van de enquête hoeft niet bindend te zijn.  

 

8. Evaluatie vieringen 

Hannie bespreekt de evaluatie van de vieringen. 

De leerlingen zijn erg enthousiast over de vieringen. Er komen andere talenten naar voren 

tijdens deze activiteiten. 

Er is grote belangstelling vanuit de ouders en grootouders en de vieringen worden druk be-

zocht. Ouders geven aan het fijn is dat er op wisselende dagen vieringen zijn. Zo komt ie-

dereen aan bod. Wellicht is het een idee om een viering aan het begin van een dag te hou-

den om daadwerkelijk iedereen een kans te geven om te komen kijken.  

Vanuit de leerkrachten komen er veel positieve reacties. Nadeel is dat er veel voorberei-

dingstijd in zit voor de lagere groepen.  

De SR geeft aan dat het een PR werking heeft. Het nemen van foto’s door ouders stoort de 

viering. Het zou opgelost kunnen worden wanneer je de ouders een alternatief biedt. Als er 

iemand van school foto’s maakt en die foto’s worden op het beveiligde deel van de website 

gezet is er een alternatief. 

  

 

9. Terugkoppeling GMR cursus 

Igor is namens de SR naar de cursus geweest en was zeer positief over de inhoud ervan. 

De avond begon met het verschil tussen de GMR en de MR. Waarbij het duidelijk is dat de 

GMR zaken bespreekt of beslist die op meerdere scholen van belang zijn en een MR doet dit  

voor één school. Er is een speelveld tussen de GMR en de MR. Het is de bedoeling dat ze el-

kaar onderling informeren. Wettelijk moet dit om de 6 weken, maar het is verstandig om dit 

terugbrengen naar twee weken. Daarnaast speelt een MR soms de bal van advies en soms 

de bal van instemming. Bij beiden is onderbouwing belangrijk voor zowel achtergrond als 

beantwoording vanuit directie. 
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Veel informatie is terug te lezen in  de boekjes; Basistraining MR en GMR statuut. Igor zal 

deze doorsturen naar de leden van de SR.  

Zijn schooltijden een vraagstuk van de GMR? Als de stichting de schooltijden wil uniforme-

ren, dan wordt het een vraagstuk van de GMR. Schooltijden zijn een karakteristiek van een 

school. Dus lijkt het niet logisch om ze te uniformeren. Gelijke schooltijden zijn efficiënt 

voor de inzet van personeel op verschillende scholen. Dus rol GMR is om karakter van ver-

schillende scholen te behouden. 

 

De MR mag/ kan advies geven over actiepunten of zinvolle onderwerpen. Om dit overzich-

telijk te maken is het van toegevoegde waarde om aan het nieuwe format van de notulen 

en de agenda toe te voegen wat bij het onderwerp de bedoeling is. Bijvoorbeeld door een T 

(toelichting), B (besluitvorming) en D (discussie) achter het agendapunt te zetten. Niek gaat 

die gebruiken in het nieuwe format.  

 

Het is voor de MR van belang om de agenda van de GMR in de gaten te houden. Daar kun-

nen bepaalde onderwerpen besproken of bepaald worden die gevolgen hebben voor de 

school. Daarom moeten de GMR bijeenkomsten structureel op de agenda komen bij de SR 

vergaderingen.   

 

Er zijn ook budgetten beschikbaar voor bijvoorbeeld het inhuren van specialisten op een 

bepaald gebied. Hierover moet wel overleg en contact zijn met de GMR.  

Het is handig om nieuwe leden van de MR in te werken doormiddel van documenten. Deze 

documenten moeten makkelijk op te zoeken zijn.  

Judith is als directeur aanwezig bij de vergaderingen. Ze is geen onderdeel van de SR. De 

leerkrachten gaan nadenken of we eventueel een gedeelte van de vergadering zonder de 

schoolleider moeten doen.    

 

10. Agenda volgende vergadering 8 februari 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen notulen (18-01-2018) 
4. Actiepunten 
5. Mededelingen 
6. Notulen GMR  
7. Agenda GMR 
8. Schooltijden 
9. Regelement en statuut 
10. Voorstel nieuw notulenformat  
11. Agenda volgende vergadering ( maart 2018) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 
11. Rondvraag 
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Ester: Is er binnen de school nagedacht en gesproken over het naar buiten gaan tijdens 
de storm (van 18-01-2018)?  
Er is binnen het team altijd overleg over dit soort situaties en dan worden er be-
slissingen genomen waarbij de veiligheid van het kind voorop staat.  

Igor: Sander welke indruk heeft deze SR-vergadering gemaakt op jou? Sander geeft 
aan dat hij blij is dat er veel interactie is met de GMR en dat daar over gesproken 
wordt. Hij neemt veel feedback mee uit deze vergadering en gaat daar binnen de 
GMR mee aan de slag.   

 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. 
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Bijlage 1: Overzicht schoolraadvergaderingen 
In principe vindt de schoolraadvergadering iedere tweede donderdag van de maand plaats. 
Vanaf januari 2018 3e donderdag van de maand. 
Graag de vergaderdata aanhouden, tijdig afmelden, agendapunten voorbereiden. 
 
Vastgestelde data voor SR-bijeenkomsten met voorstel notulist: 
Bijeenkomsten SR:     Notulist: 
9 november      Perre 
7 december      Marie-Thérèse 
18 januari      Martin 
8 februari      Hannie 
15 maart      Niek  
19 april      Kees 
17 mei       Hans 
21 juni       Ester 
 
Mocht je als notulist afwezig zijn, graag zelf voor vervanging zorgen. 
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Bijlage 2: Jaarplan Schoolraad 2017-2018 
 
 Notulen en agenda GMR  
 Kwetsbaarheid en weerbaarheid  
 
September 2017 
 Jaarplan schoolraad 
 Vergaderschema schoolraad (data en dag van vergadering) 
 
November 2017 

 Voorbereiden GMR onderwerp 23-11-2017     allen 

 Schooltijden / TSO        Judith 

 Leerling-resultaten (evaluatie afgelopen schooljaar)    Judith 

 Samenstelling schoolraad definitief      Igor 
   
December 2017 
 Internationalisering (stand van zaken)      Hans 
 Status uitstroom van oud-leerlingen Heiacker in het  

voortgezet onderwijs        Martin 

 Voorbereiden GMR-cursus       Igor 
 
Januari 2018 
 Evaluatie vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) 
 Evaluatie schooltijden en -rooster 
 Terugkoppeling GMR-cursus       Igor 
 
Februari 2018 
 Schooltijden         Judith  
 
Maart 2018 
 Leerling-resultaten        Judith 
 Achterban betrekken bij SR       allen 
 
April 2018 
 Kwink / mediawijsheid / Evaluatie Lentekriebels (vierde jaar)/ 

Burgerschap (stand van zaken werkgroep)     Hannie 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019 
 voorbereiding van GMR  
 
Mei 2018 
 VVTO (stand van zaken) / evaluatie studiereis     VVTO comm. 
 Schoolgids (concept)        Judith 
 Evaluatie schrijfmethode        Marie-Thérèse 
 
Juni 2018  
 Begroting          Judith 
 Samenstelling schoolraad 2018-2019      allen 
 Formatieplan (instemming)       Judith  
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 Schoolgids (definitief)        Judith 
 Agenda GMR komend jaar       allen 
 


