
Kindcentrum De Klimboom  
De Rips  

  
Notulen KC-raad vergadering   
Datum: 28-9-2020                                                                                              Notulen door: Marlous 
Tijdstip: 18.15-20.15 uur 
  
Aanwezig: Janneke Geurts van Kessel, Inge van den Heuvel, Yvonne Veenhof, Mariëlle Nooijen, 
Monique Peeters, Mireille Janssen en Marlous van Schijndel 
Afwezig: Marc Picavet  

   
Agenda   

1. Opening 
2. Actiepunten vorig overleg 
3. Info/mededelingen 
4. Kindcentrumgids 
5. Werkverdelingsplan 2020-2021 
6. Ontwikkelingen binnen GOO 
7. Protocollen en ervaringen rondom corona  
8. Werkdrukmiddelen 
9. Digitalisering/cloud: documenten kindcentrumraad 
10. Overlegmoment KC-Raad 
11. Rondvraag 

01  Opening  
De agenda is vastgesteld. Janneke opent de vergadering.   

02  Actiepunten vanuit vorig overleg: 
-Uren op stichtingsniveau; Mireille geeft aan dat er een kaderbrief geschreven is waarin 
facilitering van bovenschoolse activiteiten als punt ingebracht wordt.  
-Invulling clusterdagen; De invulling is er nog niet, maar i.v.m. Corona is de vraag of dit 
überhaupt door kan gaan.   

03  Info/mededelingen 
Team;  
-IPC; Het voeren van leergesprekken, waarbij kinderen bekend zijn met de doelen en de te 
zetten stappen, is het doel voor komend jaar. We willen ons focussen op één vak en dit ook 
koppelen aan MijnRapportfolio. 
-Pluspunt; We worden begeleid door ‘Marieke ontwikkelt’ en samen bespreken we een 
aantal keer per jaar de vragen en stand van zaken. Hierdoor willen we uit de methode halen 
wat erin zit en zorgen voor een lijn binnen school. 
-Coronasubsidie; Voor onze school is een grof plan gemaakt voor de inzet van de 
coronasubsidie gelden. Dit moet met name op leerlingniveau ingezet worden. We hebben 
deze gelden nog niet definitief toegekend gekregen, wordt vervolgd.  
 
Directie; 
-Inzet Gijs; Gijs is begonnen aan de PABO en loopt op dinsdagen stage. Het rooster van Gijs is 
hierdoor aangepast; Maandag 8 uur ondersteuning en op woensdag en vrijdag 6 uur 
ondersteuning. Gijs blijft, tot aan het verlof van Helga, werkzaam op donderdagen in groep 6. 
Momenteel is dit nog niet definitief i.v.m. de inzet van Gijs op de samenstroom. 
 



04  Kindcentrumgids: instemming handtekening  
Janneke geeft aan dat ze van ouders horen dat de kindcentrumgids erg laat is en dat de site 
niet up to date lijkt. Ouders moeten hierdoor erg zoeken naar informatie. Monique geeft aan 
dat dit klopt en dat we nu bezig zijn met het updaten van de website.   
 
De kindcentrumgids moet normaliter voor de zomervakantie klaar zijn en dit is ook het 
streven voor volgend jaar. Na de laatste KC-raad gaan we dit via de mail goedkeuren. Yvonne 
neemt dit op in het werkplan. Janneke tekent de kindcentrumgids. 

05  Werkverdelingsplan 2020-2021 
Via de mail is het werkverdelingsplan verspreid onder het personeel. Er zijn geen 
opmerkingen ontvangen over het werkverdelingsplan en daardoor is het plan nu definitief. 
Yvonne tekent het plan.  

06  Ontwikkelingen binnen GOO 
-Mireille geeft aan dat in de overgang van teamleiders wat losse eindjes zijn geweest. Het 
blijkt lastig om alles over te dragen en soms lopen we nu tegen dingen aan die niet geregeld 
zijn.  
-Mireille is, vooralsnog, elke maandag op de Klimboom aanwezig. Hierin is het zoeken naar 
contact met parttime teamleiders nog ooit lastig. Het bestuurlijk jaarplan is gemaakt tijdens 
de tweedaagse voor clusterdirecteuren en teamleiders. Er zijn een aantal speerpunten 
gevormd en een van de belangrijkste pijlers is ‘de basis op orde’. Er zijn verschillen tussen de 
kindcentra en hiermee willen ze aan de slag door het maken van een nul-meting voor opvang 
en onderwijs. Wat is er wettelijk goed geregeld en waar zitten hiaten? De ambities zijn 
vertaald in praktische doelen.  
-Monique is ook teamleider bij de Kastanjelaar en geeft aan ook zoekende te zijn naar het 
zichtbaar zijn op twee locaties. Ze geeft aan erg prettig gestart te zijn, ondanks alle 
coronaperikelen. Ouders geven soms aan niet te weten wie de nieuwe teamleider is. Inge 
geeft aan dat dit ook bij nieuwe leerkrachten het geval is.  
-Bericht Ab; Yvonne vraagt zich af in hoeverre er een strakke lijn gevolgd gaat worden of dat 
dingen bijgesteld worden. Mireille geeft aan dat we de gekozen lijn volgen en mocht er, met 
de juiste argumenten, afgeweken worden dan kan dat.  
-Onderwijsinspecteur; Donderdag volgt een gesprek met de inspecteur op stichtingsniveau en 
er worden vijf scholen in november bezocht. De Klimboom heeft dit bezoek vorig jaar al 
gehad.  
 

07 Protocollen en ervaringen rondom corona 
-Inge geeft aan dat de kinderen allemaal tegelijk naar binnen gaan nu. Deze aanpassing is 
gedaan i.v.m. de vernieuwde maatregelen van het RIVM en vanuit gemakkelijk oogpunt.  
-Kindontwikkelgesprekken telefonisch; beeldbellen was wellicht voor het kind fijn geweest 
-Dagopvang; Het afscheid gaat gemakkelijker voor de kinderen. Ouders zien nu niet wat er in 
de groepen is gedaan. Mogelijk is dit een aanpassing voor in de toekomst 
-Tijdens de tweedaagse van clusterdirecteuren en teamleiders zijn vijf coronascenario’s 
beschreven. Dit om ervoor te zorgen dat er op dezelfde manier gehandeld gaat worden op de 
verschillende kindcentra. Er gaat een noodpakket gemaakt worden voor drie dagen en dit 
gaat nog met het team besproken worden.  

08 Werkdrukmiddelen 
Er bleken nog gelden voor de werkdrukgelden over te zijn. Vorig jaar zijn veel materialen 
besteld van het restbedrag, maar daar is dit jaar geen behoefte aan. Onze wens is deze 
gelden in te zetten voor ondersteuning. Monique zoekt dit uit en koppelt dit terug naar PMR. 
Hierbij nemen we ook de dinsdagen mee, die nu stage zijn voor Gijs.  
 



09 Digitalisering/cloud: documenten kindcentrumraad 
Net voor de vakantie heeft iedereen een link ontvangen om deel te nemen aan het ‘team KC-
raad’. Er moeten nog een aantal praktische zaken geregeld worden voordat dit gebruikt kan 
worden.  
-Mireille laat Yvonne toevoegen aan het team KC-raad 
-Marlous zorgt ervoor dat de oude mappen van de MR overgezet worden maar de nieuwe 
map KC-raad. Hiervoor moet nog een ticket aangemaakt worden, omdat dit nu nog niet lukt. 

10 Overlegmoment KC-raad 
-We praten nog even na over de nul-meting die gedaan gaat worden. We zijn benieuwd in 
hoeverre het team hierin meegenomen gaat worden. Wij kunnen ons namelijk voorstellen 
dat nieuwe teamleiders nog niet van alle zaken op de hoogte zijn.   
-Het jaarverslag van 2019-2020 is gemaakt. Op- of aanmerkingen mogen via de mail voor 2 
oktober naar Marlous gestuurd worden. 
-Yvonne deelt ingekomen post van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Dit 
samenwerkingsverband regelt arrangementen voor leerlingen die dit nodig hebben. Er zijn 
nieuwe mensen nodig voor de ondersteuningsplanraad van de oudergeleding van het 
samenwerkingsverband. Via de post komt de vraag of wij een van de vier kandidaten willen 
voordragen. Yvonne heeft dit bekeken en goedgekeurd.  
-Werkplan 20/21; In het werkplan staan taken, maar ook rechten beschreven. Graag input 
geven voor het werkplan. Wat moet zeker terugkomen? Bekijk hierbij eventueel ook het 
zakboek MR.  
-Kindontwikkelgesprekken; De gesprekken worden als prettig ervaren. Yvonne en Marlous 
gaan nog kritisch kijken naar het format voor de kennismakingsgesprekken en een agenda 
voor de ontwikkelgesprekken. Janneke vraagt zich af of de huisbezoeken nog gedaan worden. 
We doen dit nu alleen als het nodig blijkt of al bij peuterwerk. Daarnaast kwamen we er 
achter dat de informatie van zo’n bezoek erg bij de huidige leerkracht blijft hangen. 

15 Rondvraag 
-We hebben nu een KC-raad, maar dit is niet overal bekrachtigd. Dit jaar willen we ook de 
regelementen goed bekijken om zo alles juridisch goed vast te leggen. We moeten nog 
vastleggen welke bevoegdheden voor wie zijn.  
-Administratieve ondersteuning; Er blijken verschillen te zijn in de kindcentra wat betreft 
administratieve ondersteuning. Er ligt momenteel een verzoek voor 2 uur in de week voor de 
Klimboom en hier hopen we op kort termijn meer over te horen. Deze inzet komt niet uit de 
formatie.  

16 Afsluiting 
Janneke sluit de vergadering om 20.00 uur. 

  
Afsprakenlijst                        Actiepunt voor:  

Goedkeuren kindcentrumgids in werkplan Yvonne 

Inzet Gijs werkdrukmiddelen Monique 

Yvonne toevoegen aan team KC-raad Mireille 

Mappen vanuit oude MR-map verzetten naar KC-raad map Marlous 

Bekijken jaarverslag en terugkoppeling naar Marlous KC-raad leden 

Input werkplan MR KC-raad leden 

Schrijven agenda kindontwikkelgesprekken Yvonne en Marlous 

 
Meenemen naar volgende vergaderingen/bijeenkomsten  

 

 
 


