
            

 

 
  

 

Notulen Schoolraad  
Datum:  20-11-2018 

Tijd:   19.00 – 20.30 

 

Notulen Aanwezig: Rudy Wijkhuizen,  Wendy van Ginkel, Rian Huijbers, Geert van den 

Hout, Judith Aust, Mayke Heitling, Lineke Wijman (gedeeltelijk), Ester 

Weenink, Marjan Liebregts en Francis Müller 

Afwezig met afmelding:  

Afwezig:  

Notulist: Rian Huijbers  

 

tijd inhoud Status/ bron 

1 

19.00 uur 

Opening voorzitter  

2 

19.03 uur 

Notulen vorige vergadering d.d 25-9-2018 

Geen aanvullingen.  

Actiepunten zijn opgevolgd 

Geen reactie op oproep voor MR/SR-leden 

 

T 

3 

19.15 uur 

19.30 u: Ingekomen post, mededelingen  

Ingekomen:  

- Mail GMR verkiezing ouderlid (Met een 

meerderheid van stemmen is Yvonne 

Gielen gekozen als ouderlid voor de GMR)  
Mayke is naar de infoavond van GMR over SNAPPET 

geweest. Ze geeft hierover een korte toelichting.  

- Notulen GMR 20-09-2018 

- Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO de 

Kempen 

Er is door Lineke en Judith een SOP opgesteld. Dit 

wordt kort toegelicht. De drie MR-leden mogen nog 

advies geven. Ze lezen deze door en koppelen het terug 

naar Lineke.  

- MR actueel 8/9 

Geen bijzonderheden/te bespreken zaken.  

- Herhaalde oproep nieuwsbrief SR 

Er zijn deze vergadering drie toehoorders, te weten 

Francis Müller, Ester Weenink en Marjan Liebregts.  

 

T  

4 

19.20 uur 

Vanuit de GMR  

- Notulen GMR  

T  

 



Geen op-/aanmerkingen. 

 

5  

19.25 uur 

Profilering/ Schoolontwikkeling  

- Peuterkijkochtend 

Er waren 5 ouders op de peuterkijkochtend. Zij zijn 

allen geïnformeerd via wijkborden en/of flyer. Ester 

vraagt waarom er niet in Zonderwijk geflyerd wordt. 

School gaat hier actief mee aan de slag.  

- Open school 

Het concept is een succes. Nu alleen voor nauw 

betrokkenen bij school. Volgend schooljaar kunnen we 

ook anderen uitnodigen, bijv. via wijkborden of krant.  

- Studiemiddag (24-10-2018) 

Er wordt een toelichting gegeven over de 

studiemiddagen. Het team is aan de slag met technisch 

en begrijpend lezen. Er zijn klassenbezoeken geweest 

en wordt een vertaalslag gemaakt naar de 

klassenpraktijk.  

 

T  

6  

19.40 uur 

 

Communicatie 

- Nieuwsbrief/ enquête  

Wendy en Rian hebben een enquête voor ouders 

opgesteld. Hier wordt door aanwezigen op-

/aanmerkingen gedeeld. Enquête wordt aangepast door 

Wendy en Rian. Enquête wordt op papier verspreid 

onder ouders. Volgende vergadering komen we hierop 

terug.  

 

T B 

7  

19.55 uur 

 

Schooltijden 

De aanwezigen zijn voor het continueren van huidige 

schooltijden. Het is onderscheidend t.o.v. andere scholen. 

Er wordt uitgezocht over ouders bevragen periodiek 

verplicht is. Zo niet, dan wordt het alleen via notulen MR 

aan ouders gecommuniceerd.  

T B 

8  

20.10 

 T 

9  

20.20 

Rondvraag en voorbereiding volgende vergadering (15-1-

2019)  

- Profilering/ Schoolontwikkeling 

 

Mayke: Door invoering AVG zijn NAW-gegevens van 

klasgenoten niet meer zichtbaar voor ouders. Judith geeft 

aan dat in een komend toestemmingsformulier dit wordt 

opgenomen.  

 

Mayke: De naam van de bankrekening van OR levert 

mogelijk verwarring op bij ouders bij overmaken 

ouderbijdrage. Mayke zorgt voor een stukje in de 

nieuwsbrief.  

 

Geert: Kunnen alle nieuwe collega’s en stagiaires zich 

voorstellen via de nieuwsbrief. Het is voor ouders fijn om 

te weten wie er regelmatig met hun kinderen werkt.  

T 



 

 

 Actiepunten:  

- Notulen versturen naar Vera 

- Enquête aanpassen en verspreiden onder ouders 

- Advies SOP terugkoppelen aan Lineke 

- Flyeren breder trekken  

- Uitzoeken of ouders periodiek bevragen m.b.t. 

schooltijden verplicht is 

- Stukje nieuwsbrief m.b.t. naam OR-bankrekening 

- Nieuwe collega’s/stagiaires vragen een stukje te 

schrijven voor de nieuwsbrief 

 

 
Wendy 

Wendy/Rian 

Geert/Wendy/Rian 

Lineke 

Geert/Wendy 

 

Mayke 

Wendy/Rian 

   

 Toelichting Besluitvorming Discussie 

 

 


