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NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 8 FEB. 2018 
Aanwezig: Igor Martin (voorzitter),  Ester den Otter , Martin Romeijn, Judith Aust, Marie- 

Thérèse Gillessen, Niek Verbeek,  Kees Verspaandonk(notulist), Perre v. Beek. 
Afwezig: Hans Nuhn, Hannie Roosen, Jeroen Verhoeven, Sander Pustjens. 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  
 
2. Vaststellen agenda  

 
1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Organisatie SR 

4. Vaststellen notulen (18-01-2018) 
5. Actiepunten 

6. Mededelingen 

7. Notulen GMR  

8. Agenda GMR 
9. Schooltijden 
10. Regelement en statuut 

11. Voorstel nieuw notulenformat  
12. Ouderbetrokkenheid Schoolraad - brainstorm 

13. Agenda volgende vergadering (15 maart 2018) 
14. Rondvraag 

15. Sluiting 
 
● Organisatie SR 

Aanwezigheid directeur bij gehele vergadering is besproken. Er lijkt geen reden te zijn om 
ook te vergaderen zonder directeur. Mocht er een onderwerp zijn dat gevoelig ligt, dan zou 
dit alsnog kunnen. Dit wordt aan begin van ieder schooljaar door SR opnieuw geëvalueerd. 

 
● Vaststellen notulen 18-1-2018 

De notulen (Martin Romeijn) worden doorgenomen en vastgesteld.    
De vraag is om te kijken of er een vervolgactie komt op het idee van Martin dat de school 
een ‘fotograaf’ aanstelt voor de viering. Martin en Marie-Therèse nemen dit op. 

 
● Actiepunten 

● Temperatuurhuishouding Kanteel bespreken met gemeente (vervolg:      Judith 

in januari komt hierover meer duidelijkheid) 
● Stukje schrijven SR vergadering na definitief vaststellen notulen                Notulist 

● Informeren naar de mogelijkheden van het LOF (Leraar Ontwikkel Fonds) Hans 

● Kijken of idee van ‘huisfotograaf’ ingezet kan worden bij vieringen.  
            Martin/Marie-Thérèse 

● Nieuw format voor notulen.       Niek 

● Noteren van afkortingen tijdens vergadering.   Sander/Jeroen 
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● Documenten SR verzamelen en in de cloud hangen.    Niek 
Mappenstructuur is opgezet. SR-leden hebben leesrechten en Niek schrijfrechten. 
Recovery e-mail gaat naar Heiacker@veldvest.nl. 

● Toesturen agenda GMR en hierover contact houden met Sander Jongerius. 
          Igor 

● Rondsturen info over leerpakket privacy van persoonsgegevens.  Ester  
● Info over leerpakket privacy van persoonsgegevens doorgeven aan werkgroep de 

vreedzame school.        Martin  
● Notulen GMR doornemen.   Notulist volgende vergadering (Niek) 
● Fototoestel meenemen voor foto’s van Perre, Jeroen en Sander.  Judith 
● Voorstel enquête tekst maken.      Judith 
● Feedback concept notulen toesturen aan notulist en SR-leden  Allen 
 
Afgesloten actiepunten: 
● Huishoudelijk reglement doorsturen.      Kees 

Resultaat: gebeurd 

● Leerkrachten gaan zich beraden op rol van schoolleider tijdens SR vergaderingen. 
Resultaat: besproken tijdens vergadering 

● Documenten (boekjes) GMR vergadering doorsturen   Igor 
Resultaat: gedaan. 

● Reglementen naast het statuut leggen en vergelijken   Igor/Kees 
Resultaat: wordt besproken tijdens  volgende vergadering 

● Toevoegen van Sander en Jeroen aan mailadres SR    Niek 
Resultaat: toegevoegd 

 
● Mededelingen 

● Igor heeft gehoord dat er een pakket ontwikkeld is voor groep 7 en 8 over hoe om te 
gaan met privacy van persoonsgegevens ook in relatie tot social media en breder. Ester 
stuurt info rond. 

● Igor geeft aan dat informatie over MR-cursus ook naar GMR wordt gestuurd. 
● Judith meldt dat vervanging regelen door ziekte erg complex wordt. Er is een oproep 

gedaan aan ouders met onderwijsbevoegdheid om bij te springen. Al 2 reacties gehad. 
 
● Notulen/agenda GMR 

Het is aan de notulist van de volgende vergadering om deze door te nemen en eventuele 
vragen/opmerkingen mee te nemen naar de volgende vergadering. 
 

● Schooltijden 

Opzet enquête voor nieuwe schooltijden is besproken. Insteek vanuit voordelen/nadelen 
voor kinderen, ouders en leerkrachten. 3 scenario’s voor duur van de dagen en 3 soorten 
pauzes. 
De input van SR wordt meegenomen om vanuit de school een voorkeursscenario aan te 
geven, maar ook om duidelijk in de enquête te beschrijven wat de verschillende scenario’s 
betekenen. Judith doet een voorstel. 
 

● Regelement en statuut 

Doorgeschoven. 
 

● Voorstel nieuw notulenformat 
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Doorgeschoven. 
 

● Ouderbetrokkenheid Schoolraad – brainstorm 

Doorgeschoven. 
 

● Agenda volgende vergadering (15 maart 2018) 

Niet vastgesteld. 
 

● Rondvraag 

Niek: kunnen we beter kijken naar beschikbare tijd voor de verschillende onderwerpen. Er is 
tijd te winnen in het verkorten van de bespreking van de notulen. Besluit om feedback op 
notulen voortaan via mail aan iedereen te geven, zodat we alleen discussiepunten hoeven 
te bespreken. 
 

● Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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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      Kees 
15 maart      Niek  
19 april      Hannie 
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 GMR  
 
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 

 
Januari 2018 
• Evaluatie vieringen (groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8) 
• Gelukskoffer 

 
Februari 2018 
• Kwetsbaarheid en weerbaarheid       Judith  

 
Maart 2018 
• Leerling-resultaten        Judith 

 
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 com. 
• Schoolgids (concept)        Judith 

• Evaluatie schrijfmethode       Marie-Thérèse 

 
Juni 2018  
• Begroting          Judith 

• Samenstelling schoolraad 2018-2019      allen 

• Formatieplan (instemming)       Judith  

• Schoolgids (definitief)        Judith 

 
September 2018 
• Aanwezigheid bestuurder          
 


