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Contactgegevens SAC: sac.willibrodusschool@catent.nl
Leden
Ouders: David Kuiper (secretaris)*, Wendy Langemaat, Monique de Jonge* en Mark Hemmes
(voorzitter).
Personeel: Mirjam Brink en Herman Benes.
D.Kuiper en M.de Jonge hebben aan het eind van schooljaar 2016-2017 afscheid genomen van de
SAC. Lisette Goffin heeft hun plek ingenomen.
Aantal keren vergaderd in 2017:
2x
Waar het SAC voor staat
Binnen de structuur van onze Stichting is de School Advies Commissie een orgaan, dat metname
de betrokkenheid van de ouders organiseert op het niveau van iedere afzonderlijke school. De
schooladviescommissie is bedoeld als het orgaan van de ouders, waarin ouders kunnen meepraten
over alle zaken die de school aangaan. De beïnvloeding is gericht op de directeur; hij is degene die
de verantwoording draagt voor de school. De schooladviescommissie heeft uitdrukkelijk geen
bestuurlijke rol.
De commissie adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over beleidszaken. Het overleg
tussen beide partijen dient formeel en structureel geregeld te zijn. De commissie fungeert als
klankbordgroep voor de directeur bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het (meerjarig)
schoolbeleid. De directeur kan de commissie vragen om beleidsondersteunende werkzaamheden
en analyses uit te voeren. Daarnaast denkt de commissie mee over oplossingen bij concrete
knelpunten en actuele ontwikkelingen die spelen binnen de school.
Afgelopen schooljaar heeft het SAC zich wederom ingezet om een positieve bijdrage te leveren
aan de kwaliteit van de school, het beleid, het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken.

Hieronder volgt een overzicht van de punten die het afgelopen schooljaar binnen het SAC aan de
orde zijn geweest:
Jaarplan 2017
De school schrijft jaarlijks een jaarplan met de te bereiken doelen voor het komende schooljaar.
Ook is het jaarplan van het afgelopen jaar geëvalueerd. Het SAC heeft adviesrecht. Het team heeft
voor komend jaar opnieuw een ambitieus jaarplan geschreven waarin veel punten zijn opgenomen
waaraan gewerkt gaat worden. Deze doelen zijn kort besproken.
Ouderbetrokkenheid 3.0
Omdat wij als team graag wilden peilen hoe de ouders tegenover de ontwikkelingen van ‘ouders
meer betrekken binnen het onderwijs’ stonden, hebben we het document ‘Ouderbetrokkenheid
3.0’ verspreid. We hebben de SAC leden gevraagd om hun mening en of we meer/ minder hierin
kunnen betekenen voor elkaar. Vanuit de leden kregen we mee dat we als school al veel doen;
veel activiteiten, gesprekken etc. Er valt nog wel wat te winnen in de communicatie maar wat
betreft activiteiten met en rondom ouders vonden ze voldoende. Vanuit deze gedeelde mening
hebben we initiatieven opgezet om rondom een online platform ouders meer te informeren.
Uiteindelijk is dit de tool ‘Klasbord’ geworden.
Roosterwijzigingen
Roosterwijzigingen staan al geruime tijd op de agenda. Zowel binnen de SAC als binnen de MR.
Ook binnen de SAC zijn de meningen hierover verdeeld en vinden ze een peiling goed.
Afgesproken om n.a.v. de resultaten hierop terug te komen en samen te kijken naar de te nemen
stappen.
Klankbordgroepen/ het nieuwe leren (zone-leren)
We zijn gericht op de nieuwe ontwikkelingen (het zone-leren) gestart met het opzetten van een
klankbordgroep van ouders. Omdat dit een schoolbrede inzet vraagt en een diepgaande
verandering treft hebben we besloten met ouders te gaan werken met vanuit alle groepen een
vertegenwoordiging.
Vanuit directie hebben we de SAC leden de vraag gesteld in hoeverre aparte SAC vergaderingen
hierbij (nog) noodzakelijk zijn. Afgesproken is dat we de SAC leden als adviesorgaan aanhouden
maar dat we nieuwe ontwikkelingen voortaan gaan wegzetten binnen nieuw te starten
klankbordgroepen. Hierin neemt in ieder geval één SAC lid deel. Bij overige ontwikkelingen waarbij
we willen peilen óf we deze verandering gaan inzetten, lassen we incidenteel een SAC vergadering
in.
Speerpunten 2018
- Jaarplan en jaardoelen 2018;
- Ontwikkelingen zone-leren
- Ontwikkelingen van lopende en (te starten) klankbordgroepen
- Oudertevredenheidspeiling m.b.t. veranderingen rooster

