Kindcentrum De Klimboom
De Rips

Notulen KC-raad vergadering
Datum: 16-9-2019
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur

Notulen door: Marlous

Aanwezig: Janneke Geurts van Kessel, Yvonne Veenhof, Inge van den Heuvel, Mariëlle Nooijen,
Danny van de Goor, Mireille Janssen en Marlous van Schijndel
Afwezig:
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Agenda
1. Opening
2. Voorstelrondje/kennismaking
3. Actiepunten vanuit vorige overleg
4. Ingekomen stukken/post
5. Samenstelling kindcentrumraad
6. Financiën
7. Mededelingen
8. Jaanplanevaluatie 2018-2019
9. Kindcentrumgids 2019-2020
10. Jaarplan 2019-2020/kindcentrumplan 2019-2023
11. Activiteitenplan 2019-2020
12. Jaarvergadering OV
13. Begroting
14. Rondvraag
15. KC Raad
16. Sluiting
Opening
De agenda is vastgesteld. Janneke opent de vergadering.
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Voorstelrondje/kennismaking
Inge, Janneke en Mireille stellen zichzelf voor. Mariëlle is aanwezig namens de opvang.
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Actiepunten vanuit vorig overleg
- De afspraak is dat er binnen een week op het verslag gereageerd kan worden. Hierna kan de
notulen openbaar gemaakt worden. Mariëlle schrijft, vanaf nu, een kort verslag voor het
Sprokkelblad met een verwijzing naar de gehele notulen op de site. Het voorstellen van de
KC-raadsleden gaat ook gebeuren via het Sprokkelblad, nadat we de derde ouder in de KCraad hebben.
- Yvonne zorgt ervoor dat het jaarverslag op de site komt staan.
- Ondersteuningsstructuur gaat later besproken worden.
Ingekomen stukken/post
- Nieuwsbrief VOO; Henk Venenberg vraagt zich af of er mensen geïnteresseerd zijn in een
MR-cursus. Deze cursus is volgens Danny de moeite waard. Yvonne geeft aan Henk door dat
Mariëlle, Inge en Marlous geïnteresseerd zijn.
Samenstelling kindcentrumraad
- Oudercommissie opvang; Roel en Sabine zijn ouders die in de oudercommissie van de
opvang zitten. Mariëlle informeert of deze ouders ook willen aansluiten bij de KC-raad. Het
streven is om de volgende keer ouders van de opvang aan te laten sluiten.
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- GMR (GOO-raad); De vergaderingen van de KC-raad zitten voor de vergaderingen van de
GOO-raad, om op deze manier ook punten in te brengen bij de GOO-raad.
Taakverdeling
Voorzitter: Janneke Geurts van Kessel
Secretaris: Marlous van Schijndel
PR: Mariëlle Nooijen
Contactpersoon GOO-raad: Yvonne Veenhof
Drie weken voorafgaand aan de vergadering stuurt Janneke een mail met het verzoek om
agendapunten in te dienen. Janneke maakt de agenda samen met Yvonne.
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Verkiezingen
Inge is gestart in 2018 en is verkiesbaar in 2021
Janneke is gestart in april 2019 en is verkiesbaar in april 2022
Yvonne is gestart in april 2018 en is verkiesbaar in april 2021
Mariëlle is gestart in april 2019 en is verkiesbaar in april 2022
Marlous is gestart in april 2019 en is verkiesbaar in april 2022
Financiën
De rekening van de MR is overgegaan naar de GOO-rekening. Als er kosten gemaakt worden
(bijv. attentie), dan kan dit vanaf nu door school worden betaald. De rol van penningmeester
komt hiermee te vervallen.
Info/mededelingen
Team
- Schoolbespreking; Op schoolniveau scoren wij volgens verwachting, echter zie je op
groepsniveau verschillen. Yvonne sluit aan bij een bijeenkomst van de Dompelaar om ook bij
een andere school te bekijken hoe de schoolbespreking verloopt.
- Studiemiddag Jonge Kind; Een adviseur van BCO heeft informatie gegeven over het
combineren van groep 1-2-3. Mariëlle en Marlous vertellen welke mooie stappen gemaakt
zijn. Hoe kunnen wij ouders nog meer beeld geven van wat er in groep 1-2-3 te zien is?
-Evaluatie schooljaar met o.a. het werkverdelingsplan
- Directie; Aan het einde van het vorige schooljaar is Danny benoemt als coördinator opvang
en onderwijs. Afgelopen studiedag heeft het personeel elkaar beter leren kennen en er is een
sterkte/zwakte analyse gemaakt. Vanuit hier wordt het jaarplan/schoolplan geschreven.
- Ontwikkelpunten; Vorig schooljaar hadden we vier grote ontwikkelplannen. Ieder teamlid
schreef ook een projectplan voor zijn/haar taken. Dit gaan we volgend jaar uitwerken in een
gecomprimeerde vorm.
- Communicatie; Danny is het aanspreekpunt (ook voor ouders). Hij overlegt wekelijks met
Mireille.
- KWINK; We zijn vorig jaar gestart met KWINK en rollen dit nu uit in het gehele kindcentrum.
Bij BSO/Peuterwerk kunnen we hiermee ook gaan starten. Elke maandag worden deze lessen
gegeven in de klassen, daarnaast is het zichtbaar in de gymzaal en op het leerplein. Nu
moeten er nog doelen onder komen liggen. De jaarvergadering gaat komend jaar ook over
het gebruik van KWINK (ook ouders van de opvang worden hier uitgenodigd).
- Opvang; Marion is het vaste gezicht voor de opvang en Mariëlle voor de BSO. Er zijn
wisselingen in personeel geweest, vooral op de vrijdagen. Jamy gaat nog meer werken op de
Klimboom (maandag, donderdag en vrijdag). Bianca blijft werken op de BSO. Afgelopen week
heeft het opvangteam afscheid genomen van Miriam. Danny gaat deze taken overnemen.
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Directie
-Ontwikkelingen GOO-niveau; Het werken met een coördinator opvang en onderwijs is een
pilot. Mireille en Danny hebben een bijeenkomst gehad met Bert Otten. Bert gaat kijken wat
de stichting nodig heeft om zich verder te laten groeien als stichting voor opvang en
onderwijs. De KC-raad gaat geïnformeerd worden via de vergadering van de KC-raad.
-Inspectie; Een themaonderzoek didactisch handelen gaat plaatsvinden op maandag 23
september. Er gaat gekeken worden naar taakgerichtheid, feedback en betrokkenheid. Moet
ook teruggekoppeld worden in het Sprokkelblad.
Jaarplanevaluatie 2018-2019
Mieke heeft Mireille en Danny bijgepraat over de speerpunten: IPC, muziekimpuls, kansrijk
combineren en STAAL.
Kindcentrumgids 2019-2020
Kindcentrumgids hebben alle ouders inmiddels.
Jaarplan 2019-2020
Tijdens de studiedag met het team is bepaald wat de vier nieuwe speerpunten gaan worden:
- Ontwikkeling groep 1-2-3; Wat is het doel/wat is de visie? Volgen van resultaten.
- KWINK; Doelen beschrijven en zorgen voor een vaste aanpak.
- Opbrengstgericht passend onderwijs; Bijstellen van onderwijsplannen en zoeken naar
kansen en mogelijkheden
- Lezen; Pierre Pas gaat ondersteunen bij technisch lezen/begrijpend lezen. Het doel is een
onderwijsplan begrijpend lezen.
Met als grote schil het ontwikkelen naar een kindcentrum.
Secundaire doelen: IPC, Cultuurloper en o.a. Muziekimpuls.
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Kindcentrumplan 2019-2023
Volgt nog later
Activiteitenplan 2019-2020
De KC-raad moet een activiteitenplan (werkplan) maken. De GOO-raad heeft een
activiteitenplan gemaakt en vanuit daar kunnen we kijken hoe we ons eigen activiteitenplan
vorm kunnen geven. Yvonne maakt een begin en vraagt Marlous om mee te kijken.
Jaarvergadering OV
Op 29 oktober om 20.00 uur start de jaarvergadering. Het eerste halfuur vult de
oudervereniging en daarna start de thema-avond over KWINK.
Schoolbegroting
Mireille geeft aan dat het erop lijkt dat de kosten niet helemaal verwerkt zijn in het online
programma. Deze informatie volgt een volgende keer.
Rondvraag
-Oudervereniging; het is goed om ook ouders van de opvang aan te laten sluiten of de
oudervereniging ook voortaan te laten communiceren met peuterwerk.
Sluiting
21.00 uur

Afsprakenlijst
Samenvatting notulen maken voor sprokkelblad
Jaarverslag op de site
Voorstellen KC-raadsleden
Drie deelnemers MR-cursus doorgeven

Actiepunt voor:
Mariëlle
Yvonne
Mariëlle
Yvonne

Informeren ouders oudercommissie opvang
Activiteitenplan KC-raad

Meenemen naar volgende vergaderingen/bijeenkomsten
Ondersteuningsstructuur
Gedragsprotocol
Kindcentrumplan 2019-2023
Schoolbegroting

Mariëlle
Yvonne en Marlous

