
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad/KC-raad  
KC De Klimboom  
Schooljaar 2019-2020  
 
Met ingang van dit schooljaar zijn wij gestart als KC-raad. Dit is een nieuwe structuur van 
medezeggenschap waarbij zowel de opvang/peuterwerk als het onderwijs vertegenwoordigd is. 
 
Het afgelopen jaar bestond de KC-raad uit 6 leden:  
Ouderleden:   
Janneke Geurt van Kessel (voorzitter)     
Inge van de Heuvel - van Oirschot  (ouder onderwijs)   
Marc Picavet (ouder opvang/peuterwerk) 
 
Personeelsleden:   
Yvonne Veenhof (penningmeester)     
Marlous van Schijndel (secretaris) 
Mariëlle Nooijen (vanuit opvang/peuterwerk/bso) 
  
Danny van de Goor en Mireille Janssen (als directrice hebben zij een informerende rol binnen de 
vergaderingen en zijn ze bij bepaalde onderwerpen aanwezig).  
 
De KC-raad heeft dit schooljaar 6x vergaderd op de maandagavond. De vergadering start altijd om 
18.15 uur. We maken gebruik van het Zakboek medezeggenschap WMS om onderwerpen te toetsen 
aan onze rechten.  Voor de verslagen zie de gepubliceerde notulen op de website 
(www.kindcentrumdeklimboom.nl)   
  
We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen:  

• Jaarplan 

• Pedagogische klimaat; KWINK 

• Ontwikkelingen GOO 

• Personele zaken 

• Aannamebeleid GOO 

• Ontwikkelingen Kindcentrum 

• Vakantierooster 

• Thuisonderwijs (i.v.m. coronamaatregelen) 

• Protocol heropening  

• Bezoek inspectie 

• Lerarentekort/staking 

• Werkdrukgelden 

• Nieuwe structuur verkennen van KC-raad 

• Begroting en financiën 

• Formatie en groepsindeling en werverdelingsplan  

• Interne procedures (werkplan, taakverdeling, post, organisatie MR)  
  
Een afvaardiging van de KC-raad heeft dit jaar plaatsgenomen in de benoemingsadviescommissie 
(BAC) voor de nieuwe teamleider. Na een gesprek met de teamleider is een advies gevormd voor de 
BAC. Dit advies is door de bestuurder overgenomen en vanaf augustus 2020 start Monique Peeters 
als nieuwe teamleider op KC de Klimboom.  
 
  



 

GOO-Raad:  (bovenschoolse stichtingsraad) combinatie van Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en LOC van de kinderopvang (Organisatievorm vanaf april 2017) 
In de GOO-Raad wordt over onderwerpen gesproken, die bovenschools (stichtingsbreed) geregeld 
worden. Dit is van directe invloed op onze school. Vanuit de Klimboom is niemand afgevaardigd 
binnen de GOO-raad.   
 
Vanuit de GOO-raad is er een afgevaardigde die minstens eenmaal per jaar onze vergadering bij 
woont; afgelopen schooljaar was Willemien Manders echter verhinderd. I.v.m. pensionering van 
mevr Manders zullen wij een ander contactpersoon toegewezen krijgen.  
 
Afgelopen jaar is bij het benoemingsproces van de teamleiders ervaren dat communicatie tussen 
GOO-raad en de KCR-en een aandachtspunt is. Dit komt voor schooljaar 20-21 op de agenda. 
 
 


