
Kindcentrum De Klimboom  
De Rips  

  
Notulen KC-raad vergadering   
Datum: 2-12-2020                                                                                              Notulen door: Marlous 
Tijdstip: 18.15-20.15 uur (digitale vergadering via Teams) 
  
Aanwezig: Janneke Geurts van Kessel, Marc Picavet, Yvonne Veenhof, Mariëlle Nooijen, Monique 
Peeters, Mireille Janssen en Marlous van Schijndel 
Afwezig: Inge van den Heuvel 

   
Agenda   

1. Opening 
2. Actiepunten vorig overleg 
3. Info/mededelingen 
4. Coronamaatregelen/subsidie 
5. Kindcentrum jaarplan 
6. Bestuurlijk jaarplan (discussienota) 
7. PR 
8. Overlegmoment KC-raad 
9. Rondvraag 

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

02  Actiepunten vanuit vorig overleg: 
-Update website; Monique geeft aan dat de website geüpdatet is. 
-Zichtbaarheid Monique voor ouders; Is door corona nu minder, dit mag nog meer. Het idee is 
om een stukje met foto te delen over de stand van zaken als teamleider o.i.d. 
-Dagopvang; Ouders zien weinig van de groep en de PM’ers hebben ouders uitgenodigd om 
buiten te kijken naar de werkjes die gemaakt zijn. Is voor herhaling vatbaar.   
-Werkdrukmiddelen; Er was nog geld over en dit willen we inzetten voor personeel (voorkeur 
uitbreiding Gijs). Deze inzet van Gijs is nog niet helemaal duidelijk. De berekening van de inzet 
van uren van Gijs moet nog komen vanuit Mireille/Monique (volgt volgende week). 
  

03  Info/mededelingen 
Team;  
Yvonne praat iedereen bij over de inhoud van de studiemiddag en studiedag; (1) Toetsing 
begrijpend lezen is afgenomen in groep 6-7-8 aan het begin van het schooljaar en een derde 
van de leerlingen groeit niet volgens verwachting. Marlous heeft een studiemoment verzorgt 
met informatie over begrijpend lezen en vanuit daar zijn concrete afspraken gemaakt. (2) Het 
gedragsprotocol is bekeken door Linda en Yvonne en vervolgens besproken met het team. 
Het streven is om dit document klaar te hebben eind januari en daarna volgt het in de KC-
raad. (3) Het implementatietraject van rekenen is verder uitgerold en Marieke van Lierop 
(externe begeleider) heeft observaties uitgevoerd in de groepen. Vanuit daar zijn nieuwe 
afspraken gemaakt en gaan leerkrachten bij elkaar observeren. Het onderwijsplan van 
rekenen gaat nog aangepast worden. (4) Het onderwijsplan spelling is geüpdatet. (5) De 
doelen van IPC zijn nogmaals kritisch bekeken en aangepast. 
-Het Kindcentrumondersteuningsprofiel (KOP) geeft aan hoe de huidige ondersteuning eruit 
ziet, welke ambities je hebt en welke grenzen je hebt als Kindcentrum. Momenteel worden 
deze punten beschreven met het team samen. Conceptversie is klaar rond februari. 



-De functieomschrijving IB wordt gemaakt. Yvonne heeft haar bijdrage hieraan geleverd en 
samen met andere IB’ers gekeken naar diverse taken en verantwoordelijkheden en de 
onderlinge verschillen. Mireille geeft aan dat de conceptversie in het MT al gedeeld is en 
vanuit daar komt het terug naar de IB’ers. 
-Binnen het team is de formatie voor volgend schooljaar besproken. De wisselende 
leerlingenaantallen in de groepen maakt deze indeling complex. De begroting moet nog met 
de teamleiders besproken worden. Mireille stelt voor om de volgende vergadering tijd in te 
ruimen om de begroting te bespreken. Janneke geeft aan dat onder ouders ook gesproken 
wordt over de groepsindeling en leerlingenaantallen. Mireille zegt dat er momenteel geen 
sprake is van een harde leerlingengrens voor sluiting. Dit besluit ligt uiteindelijk bij GOO. 
-Het dorpsoverleg heeft aankomende maandag een bijeenkomst over de bouw van nieuwe 
huizen in de Rips. De vertegenwoordigers van de Rips in het dorpsoverleg zijn relatief oud en 
lijken erg afwachtend. De vertegenwoordiging van ouders lijkt hierin zeer laag. Mireille deelt 
haar zorgen hierover. Janneke en Marc geven aan dat ze wel willen aansluiten bij dit 
dorpsoverleg van 6 januari en Marc sluit ook aankomende maandag aan. Marc maakt een 
opzetje voor een bericht in het Sprokkelblad om deze zorgen te delen met ouders (Mireille en 
Monique vullen dit aan). Na het dorpsoverleg volgt wederom een bericht. Mireille geeft aan 
dat ze met het cluster actiever in willen zetten op promotie (Facebook e.d.). In Vredepeel is 
geen school, daar liggen wellicht kansen (om ook aan te sluiten bij een dorpsoverleg). 
 
Directie; 
-Ontwikkelingen GOO; Mireille geeft aan dat de afstemming tussen haar en Monique beter 
vorm krijgt. De zichtbaarheid van teamleiders is nog lastig en daardoor krijgt Monique 0,1 
WTF (halve dag) tijdelijke uitbreiding voor de Klimboom. Momenteel ligt de focus binnen 
GOO op het op orde krijgen van de basis (zie bestuurlijk jaarplan, punt 6) en uniformiteit in 
documentatie binnen de diverse locaties. Dit vraagt veel van clusterdirecteuren, teamleiders 
en IB’ers. Monique vult aan dat ze nog erg reactief bezig is en dat hierin langzaam aan 
verandering moet komen. 
-Personele zaken; Monique geeft uitleg over de wisseling van personeel binnen groep 4-5. 
Voor Maud is een nieuwe uitdaging gevonden binnen GOO. Helga is teruggekeerd van haar 
zwangerschapsverlof en tegelijk is Sean Verhappen gestart (i.p.v. Maud). Janneke vraagt zich 
af of het handig is als een startend leerkracht op de Klimboom komt werken. Mireille heeft 
overleg gehad met de coördinator van de vervangerspool over startende leerkrachten in een 
combinatiegroep. Echter is er geen ruime keuze in vervangers en dit maakt dat andere keuzes 
soms gemaakt moeten worden. 
 

04  Coronamaatregelen/subsidie 
Huidige (extra) maatregelen; 
-Externe personen op de Klimboom dragen bij binnenkomst een mondkapje.  
-Vieringen Sint/Kerst worden aangepast (volgens de richtlijnen van de GGD). Complimenten 
aan OV voor de flexibele houding.  
 
Subsidie; 
Binnen de stichting is voor alle scholen de coronasubsidie toegekend. Momenteel maken 
Yvonne en Monique een plan voor de inzet van de gelden. Er wordt gekeken naar welke  
leerlingen achterstanden op hebben gelopen, welke momenten er beschikbaar zijn voor 
begeleiding en welke personeelsleden dit kunnen begeleiden. Concreet gaat er inzet 
plaatsvinden voor schooltijd (8.00-8.30 uur), na schooltijd (13.30-14.30 uur) en tijdens 
schooltijd. De leerlingen met achterstanden bij begrijpend lezen worden onder schooltijd 
extra begeleid. Hierin wordt een beredeneerde keuze gemaakt tijdens welk reguliere vak. Van 



8.00-8.30 uur gaat de inzet naar leerlingen uit groep 2-3-4 voor extra leestijd (d.m.v. inzet 
bouw/flits). Na afloop volgt een verantwoording voor de inzet van gelden en effecten.  
 

05  Kindcentrum jaarplan 
Het jaarplan wordt kort besproken. Er zijn geen aan- of opmerkingen op dit document. 
Janneke zal binnenkort de instemmingsverklaring voor het jaarplan tekenen en dit aan 
Monique overhandigen. 
 

06  Bestuurlijk jaarplan (discussienota) 
We bespreken het bestuurlijk jaarplan en Monique en Mireille zorgen voor toelichting. Enkele 
besproken punten; 
-Er blijkt een oude versie gedeeld met het team. Monique zorgt voor een nieuwe versie voor 
de het team.  
-Het taalgebruik in het document komt de leesbaarheid niet altijd ten goede.  
-Het komende jaar worden de regelementen van de KC-raden geformaliseerd. Mireille geeft 
aan dat de basis eerst op orde moet zijn en dat de huidige documenten eerst bekeken 
worden. In dit document wordt gesproken over de MR (en nog niet over de KC-raad), dit 
omdat dit formeel nog niet geregeld is.  
-Er staat een afgevinkt punt bij de regenboogvlag. We geven aan dat deze vlag inderdaad op 
school is, maar dat het gedachtegoed nog uitgezet moet worden richting leerkrachten en 
leerlingen. Deze opmerking als metafoor dat het maken van afspraken en beleid meer behelst 
dan het afvinken van actiepunten die gedaan zijn. Afspraken en beleid moeten “geleefd” 
worden. 
-Konnect is ingezet bij de opvang. We missen hierin de kindcentrumgedachte en wellicht had 
de KC-raad hierin meer betrokken moeten worden. Mireille geeft aan dat Konnect ook bezig 
is om een uitbreiding voor scholen te ontwikkelen.  
-Evaluatieproces, wanneer vindt dit plaats, op welke manier? 
 

07 PR 
Binnen het cluster is overleg geweest over de mogelijkheden tot PR. Monique geeft aan dat 
er meer ingezet gaat worden op kinderen in het buitengebied en Vredepeel. Daarnaast is er 
een lijst met ideeën om de promotie vorm te geven en gaan Facebook en LinkedIn meer 
ingezet worden. Yvonne geeft aan dat het goed is om teambreed afspraken te maken over 
het gebruik van sociale media. 
 

08 Overlegmoment KC-raad 
-Werkplan 20-21; Bij deze akkoord. We zien kansen in een stichtingsbreed format waarin de 
activiteiten van de GOO-raad leidend zijn. 
-Site MR; Yvonne en Marlous zorgen voor een update van het bericht op de site.   
-Mail bestemming niet uitbetaalde loondagen; Een tijd geleden hebben we een brief 
geschreven naar de GOO-raad over het aannamebeleid van nieuwe leerkrachten. Het lijkt of 
onze brief gehoord is en het geld op de juiste plek terecht gaat komen.  
-Info MR; In de info staat genoteerd dat het goed is om contact te onderhouden met de 
leerlingenraad. We zien hier kansen in en misschien is het wijs om iemand uit de KC-raad de 
leerlingenraad te laten leiden, dan zijn de lijntjes kort. Daarnaast staat op diverse plekken in 
de info dat we als KC-raad zorgen dat de eigenheid van onze school bewaakt gaat worden. 
Hier moeten we als KC-raad zelf actief in zijn. 
-Begroting; Volgende vergadering gaat over de begroting en inzet van uren. Ons voorstel is 
om deze vergadering voldoende tijd in te plannen om te sparren over de uren, de begroting 
en de mogelijkheden. We vinden het prettig om na het begrotingsgesprek met de KC-raad 
nog even te sparren over deze begroting. 



16 Afsluiting 
Janneke sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 

  
Afsprakenlijst                        Actiepunt voor:  

Inzet werkdrukgelden (Gijs) Monique en Mireille  

Aansluiten bij dorpsoverleg  Marc en Janneke (Inge) 

Bericht Sprokkelblad over zorgen leerlingenaantal  Marc 

Updaten bericht MR op site Yvonne en Marlous 

Instemmingsverklaring jaarplan tekenen Janneke 

Nieuwe versie bestuurlijk jaarplan naar teamleden Monique 

  

 
Meenemen naar volgende vergaderingen/bijeenkomsten  

Inzet leerlingenraad 

Extra tijd voor bespreking begroting 

Acties n.a.v. het dorpsoverleg 
 


