
Kindcentrum De Klimboom  
De Rips  

 
Notulen KC-raad vergadering   
Datum: 28-1-2020                                                                                              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 
Marc Picavet sluit de eerste vijf minuten aan. 
Afwezig:   

   
Agenda   

1. Opening 
2. Info/mededelingen 
3. Ontwikkelingen Corona, thuisonderwijs en noodopvang 
4. Personele bezetting/coronasubsidie 
5. BOINK: lidmaatschap en informatie bijlage 
6. Begroting 
7. Medezeggenschap ontwikkelingen vanuit de stichting 
8. Rondvraag 
9. Mededelingen/actiepunten vorige overleg 
10. Ingekomen stukken/post 
11. Overlegmoment KC-raad 
12. Rondvraag  

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

02 Info/mededelingen 
-Marc geeft aan dat het momenteel niet lukt om nog langer aan te sluiten bij de KC-raad. Hij 
geeft aan dat hij dit in de toekomst wel weer wil oppakken. 
-Marc geeft aan dat er een harde bromtoon is te horen in de Rips en die blijkt van de school 
afkomstig te zijn. Goed om hier eens naar te kijken. Wellicht dat dit komt omdat het systeem 
opgevoerd is als coronamaatregel. Monique pakt dit op en koppelt dit terug naar o.a. Marc. 
 
Directie; 
-Vakantierooster; Het rooster is nu vastgesteld op GOO-niveau, voorheen is dit op KC-niveau 
gedaan. 
-Bestuurlijk jaarplan; De nieuwe versie volgt nog. 
 
Team;  
-Jaarplan; We moeten steeds schakelen door de coronaontwikkelingen. Er zijn drie grote 
ontwikkelpunten voor dit jaar; (1) In het kindcentrumontwikkelingsprofiel KOP wordt de 
ondersteuning die het kindcentrum intern en extern kan bieden vastgelegd, (2) we gaan 
verder met de implementatie van onze rekenmethode Pluspunt en (3) ten derde het werken 
met Focus PO. Dit ligt momenteel stil omdat er nog geen toetsing is geweest. 
 
 

03 Ontwikkelingen Corona, thuisonderwijs en noodopvang 



-Ouders; Alle ouders zijn gebeld door de leerkracht om even te overleggen. Dit is door ouders 
positief ervaren. Ouders kregen dit keer een tijdsslot waarin ze gebeld werden. Het is voor 
ouders prettig om dit tijdsslot niet te ruim te stellen.  
-Team; Wekelijks is er een overleg waarin we bekijken hoe we het online onderwijs steeds 
verder kunnen verbeteren.  
-Peuterwerk; De kinderen krijgen wekelijks een bingokaart.  
-Noodopvang; Er is een stijging te zien in de aanmeldingen bij de noodopvang. Dit komt 
omdat er aan de ene kant meer aanmeldingen zijn en aan de andere kant komen er meer 
kwetsbare kinderen naar school. Er is een maximale en optimale inzet van personeel. 

04 Personele bezetting/coronasubsidie 
-De personele bezetting voor de noodopvang krijgen we nog steeds rond. Dit begint wel 
steeds moeilijker te worden en ook de invalpool raakt leeg. Janneke vraagt zich af of er een 
maximum aantal kinderen naar de noodopvang kunnen. Monique geeft aan dat dit niet zo is.   
-Jamy is tijdelijk niet werkzaam en gaat rustig weer opbouwen. 
-Coronasubsidie; De kinderen die op de lijst stonden om voor extra begeleiding vanuit de 
coronasubsidie worden nu al naar school gevraagd voor begeleiding. Hierdoor hebben we 
een mooi begin gemaakt in de besteding van de gelden.  

05 BOINK: lidmaatschap en informatie bijlage 
BOINK is een belangenbehartiger voor ouders in de opvang. Er is voor elke locatie een 
lidmaatschap aangevraagd. Dit kan gebruikt worden voor de ouders van de opvang in de KC-
raad als bron. Goed om de oudergeleding opvang van de KC-raad hiervan op de hoogte te 
brengen. 

06 Begroting 
Mireille bespreekt de begroting en de toelichting.  
-De GOO-raad heeft ingestemd met de begroting op stichtingsniveau. Voor elke locatie wordt 
op dezelfde manier de begroting gepresenteerd d.m.v. een toelichting op de begroting. De 
kindcentrumraad kan advies geven op deze toelichting.  
-De kosten voor teamleiders worden naar ratio opvang/onderwijs verdeeld. Yvonne vraagt of 
dit voor IB’ers ook gedaan is. Mireille geeft aan dat dit nu nog niet zo is, maar dat ze de vraag 
mee gaat nemen voor volgend jaar.  
-Yvonne vraagt zich af waarom de begroting pas eind januari bekeken gaat worden terwijl dit 
een begroting voor dit jaar is. Het is goed om dit volgend jaar eerder te bekijken, al zijn 
(eventuele) aanpassingen ook nu nog mogelijk. 
-Yvonne vraagt zich af of er in de begroting rekening gehouden is met de plannen in het 
strategische beleidsplan. Mireille geeft aan dat hier al stappen mee gemaakt zijn, maar hier 
liggen ook nog ontwikkelkansen voor komende jaren. 
-Offertes voor airco’s kunnen worden aangevraagd. Dit moet wel binnen het begrote budget 
passen. 
-De leerlingenaantallen in het onderwijs en op de opvang blijven aandachtspunten. Actieve 
werving wordt opgepakt.  
-Vanuit de leerlingenaantallen is de inzet van 3,84 WTF leerkracht mogelijk. De aanvulling tot 
4,0 WTF moet komen vanuit de werkdrukgelden/kleine scholen toeslag.  
-Gesproken over de WFT van de administratief medewerker/conciërge. We moeten bekijken 
welke uren momenteel ingezet worden en of er nog gelden over blijven in dit potje. 
-De inzet van een administratief medewerker (2 uur werk per week) is momenteel een 
tijdelijk uitbreiding bovenop de uren voor een administratief medewerker. Willen we dit 
komend jaar weer? 
-Momenteel werkt Yvonne ook een aantal uren voor de stichting (voorbereidingsgroep IB-
netwerk). Deze uren worden momenteel betaald door ons. De vraag of dit ook bovenschools 
geregeld kan worden. Dit drukt nu erg op de uren, met name voor kleine scholen.  



-Het verschil in IB-uren volgens de GOO-norm en de werkelijke uren op de Klimboom moeten 
we met het team nog bespreken.  
-Kleine scholen moeten dezelfde dingen aanleveren als grote scholen. Marlous vraagt zich af 
of er een starttarief is voor IB’ers of dat dit werkt op leerlingenaantallen. Mireille geeft aan 
dat het werkt op leerlingenaantallen, maar ze neemt de vraag mee richting de stichting. 
 
We nemen dit komende woensdag mee tijdens de teamvergadering. Er zijn een aantal keuzes 
over de formatie die dan gemaakt moeten worden met het team. 
 

07 Medezeggenschap ontwikkelingen vanuit de stichting 
Op dit moment is stichting GOO aan het proberen om steeds meer vast te leggen op 
stichtingsniveau. Er blijkt dat op diverse locaties de regelementen niet up-to-date zijn. Ook 
binnen ons cluster missen er nog stukken of zijn ze niet actueel. Vanuit deze stukken 
(oudergeleding opvang, medezeggenschapsraad onderwijs) kan de stap naar een 
kindcentrumraad gemaakt worden. Wordt vervolgd. 

08 Rondvraag 
-Er zijn nieuwe e-mailadressen aangemaakt voor de kindcentrumraden. We weten nog niet 
wie deze mails ontvangt. Marlous gaat hier achteraan.  
-Voorheen was er een contactpersoon van de GOO-raad voor de KC-raad. Marlous vraagt na 
of dit nog zo is.  

Mireille en Monique verlaten de vergadering en onderstaande punten zijn besproken met de leden 
van de KC-raad.  

09 Actiepunten vanuit vorig overleg: 
-Sprokkelblad/bericht over leerlingenaantallen; Marc zou dit punt oppakken, is momenteel 
nog niet gedaan.  
-Dorpsoverleg; Janneke is hierbij aangesloten en vraagt zich af of dit de doelgroep is. Echter is 
het goed om de school te blijven promoten in de Rips, Vredepeel en andere dorpen. Het 
oppakken van open dagen, informatievoorziening en rondleidingen is daar een onderdeel 
van. De site en de informatiebladen zouden voorzien mogen worden van nieuwe 
professionele foto’s. Wat kan de communicatieafdeling van GOO nog voor ons doen?  
-Site MR updaten; is gedaan.  

10 Ingekomen stukken/post 
-Info MR; Yvonne scant de info en arceert wat van toepassing is. Dit is een fijne werkwijze. 
-GOO-raad; We ontvangen nu veel stukken van de GOO-raad. Hierin moeten we bekijken wat 
voor ons van belang is.  

10 Overlegmoment KC-raad 
-Begroting; We evalueren kort de bespreking van de begroting. 
-Inzet leerlingenraad; We vinden dat dit weer opgepakt moet worden en vragen ons nu af of 
er een lid van de KC-raad aan moet sluiten. We zien hier kansen, maar vragen ons praktisch af 
hoe dat eruit komt te zien. 

15 Rondvraag 
Geen punten voor de rondvraag. 

16 Afsluiting 
Janneke sluit de vergadering om 20.00 uur. 

  
Afsprakenlijst                        Actiepunt voor:  

Oppakken bromtoon rondom school Monique 

Tekenen begroting Janneke 

E-mailadres KC-raad aanvragen Marlous 



Navragen contactpersoon GOO-raad Marlous 

Promotie kindcentrum en leerlingenraad bespreken in eerste 
teambijeenkomst 

Yvonne en Marlous 

  

 
Meenemen naar volgende vergaderingen/bijeenkomsten  

Sprokkelblad/bericht over leerlingenaantallen 

Promotie Kindcentrum  

Leerlingenraad  
 


