
Kindcentrum De Klimboom  
De Rips  

 
Notulen KC-raad vergadering   
Datum: 15-03-2021                                                                                              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:   

   
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 Actiepunten vanuit vorig overleg 
-E-mailadres; Er komt een algemeen e-mailadres voor de KC-raad. Meerdere personen van de 
KC-raad worden hier aan gekoppeld (dit volgt nog). 
-Contactpersoon GOO; Peter Verbrugge (ambtelijk secretaris) is in het vervolg de 
contactpersoon voor alle KC-raden. 
-Bromgeluid; Is aangepakt, geen reacties meer ontvangen.  
-Promotie kindcentrum; Bij elk kindcentrum wordt een communicatie-medewerker 
aangesteld en die persoon gaat ook een cursus volgen. Yvonne vraagt zich af of dit niet een 
overkoepelende taak binnen het cluster kan zijn, al is dit specifiek voor een school lastig. 
Momenteel is nog deze functieomschrijving nog niet helemaal duidelijk. Monique pakt dit tot 
die tijd op. Mariëlle geeft aan dat ze een flyer heeft ontvangen van een opvanglocatie uit haar 
buurt. Dit is ook een goed idee voor onze school (in de Rips, Vredepeel en bijvoorbeeld 
Westerbeek) en Mireille informeert hiernaar.  
-Bestuurlijk jaarplan; De gewijzigde versie is nog niet gedeeld. Mireille gaat hier achteraan. 

03 Ingekomen post 
We bespreken kort de ingekomen post en stellen vragen.  
-De GGD inspecties van BSO en KOV moeten ervoor zorgen dat structurele problemen aan 
het licht komen.  
-Tevredenheidsonderzoek wordt, zoals beschreven, verplaatst naar november 2021.  

04 Info/mededelingen 
Team;  



-KOP; In het kindcentrumondersteuningsprofiel wordt de ondersteuning van de opvang en 
het onderwijs beschreven. De eerste versie van het kindcentrum is gemaakt en een 
definitieve versie volgt nog. 
 
Directie; 
-Telefonisch inspectiebezoek GGD; Mariëlle en Jamy hebben telefonisch een aantal vragen 
beantwoord en er is d.m.v. foto’s bewijsmateriaal aangeleverd. De reactie hierop volgt nog. 
-Nationaal programma; Met de directeuren is besproken wat we met de subsidie van het 
nationaal programma willen doen. Er wordt eerst gekeken naar de visie vanuit de stichting en 
dan wordt dit teruggebracht naar de kindcentra. Voor de zomervakantie moet er een plan 
liggen. Er liggen kansen om te kijken naar toekomstbestendige beslissingen.  
-Bezetting groep 4/5 procedure; In groep 4-5 zijn er nog veel wisselingen in personeel 
geweest. Er is gezocht naar een ervaren leerkracht, maar dit bleek binnen de vervangingspool 
lastig. Met Marion Derks (pedagogisch medewerker met onderwijsbevoegdheid) hebben we 
een mooie en structurele invulling voor dit schooljaar gevonden. Betty neemt een deel van de 
uren van Marion over in de opvang.  
-Ontwikkelingen clusterniveau; Er wordt gewerkt met kleine doelen (van ongeveer zes 
weken). Binnen het cluster worden mooie voorbeelden van de locaties met elkaar gedeeld.  
-Momenteel wordt er veel gevraagd van de teamleiders wat betreft de vervangingen van 
personeel (door ziekte, quarantaine etc.). 

05 Ervaringen opstart onderwijs na 2de lockdown 
-Vorige keer is een vragenlijst door ouders ingevuld en deze vraag ligt nu bij GOO. Mireille 
verwacht hier op kort termijn meer over te horen.  
-Janneke geeft aan dat ze veel positieve geluiden heeft gehoord over het thuiswerken en met 
name de online momenten waarin kinderen samen kwamen.  

06 Formatie 2021/2022 
Er is met het team een brainstormsessie geweest over de groepsindeling van volgend 
schooljaar. Hierin is vooral gekeken naar de mogelijkheden met de huidige leerlingaantallen. 
We bespreken de opties binnen de KC-raad. Janneke geeft aan dat een goede communicatie 
naar ouders van belang is.  

07 Evaluatie jaarplan 
-Momenteel ligt er veel focus op het primaire proces. Het is soms lastig om het primaire 
proces te blijven bewaken omdat veel leerlingen afwezig zijn. 
-Er zijn drie speerpunten (KOP, Focus PO en de implementatie van de nieuwe rekenmethode). 
We moeten voor nu kijken wat we met de vernieuwingen binnen Focus PO gaan doen. Bij de 
implementatie van de rekenmethode hebben leerkrachten vragen kunnen stellen en op de 
studiedag van 2 april gaan we hier mee verder. 

08 Rondvraag 
-Bij het bespreken van de begroting zijn er vragen gesteld over de basis in uren van de intern 
begeleider en uren die leerkrachten maken bovenschools. Mireille heeft deze vragen gesteld 
binnen het MT en dit gaat terugkomen in de kaderbrief.  
-Mariëlle vraagt zich af of de geboortes in de Rips vermeld staan. De dorpsondersteuner zal 
hier wel van op de hoogte zijn. Monique vraagt dit na bij de dorpsondersteuner. 

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

09 Mededelingen 
Geen mededelingen.  

10 Ingekomen stukken/post 
Geen opmerkingen. 



11 KCR 21/22: samenstelling/verkiezing 
-Aftredend namens ouders in april 2021: Inge van de Heuvel. Ze geeft aan ook inderdaad te 
willen stoppen.  
-Aftredend namens team in april 2021: Yvonne Veenhof. Yvonne vraagt collega’s of er iemand 
geïnteresseerd is in de KC-raad. Mocht dat niet het geval zijn, dan wil ze verder gaan met haar 
taken.  
-Janneke geeft aan dat ze, i.v.m. werk, graag wil stoppen met haar taken binnen de KC-raad. 
Ze heeft nog niet nagedacht over de vervanging.  
-Marlous is door zwangerschapsverlof niet aanwezig bij de laatste vergadering van dit 
schooljaar en de eerste van het nieuwe jaar. Het verzoek om deze taken tijdelijk op te pakken 
ligt bij het onderwijsteam.  

12 Vrijwillige ouderbijdrage 
-De KC-raad heeft instemmingsrecht voor de hoogte van het bedrag. Voor nu horen wij geen 
geluiden van ouders dat het bedrag te hoog is of dat er problemen zijn. Mocht dit wel het 
geval zijn, dan kunnen we dit als KC-raad oppakken. 

13 Rondvraag 
-Het lijkt ons goed om de leerlingenraad weer op te starten en vragen Monique dit op te 
pakken. Aangezien er wisselingen in de KC-raad gaan plaatsvinden, gaat er momenteel nog 
niemand van de KC-raad aansluiten bij deze vergadering. 

14 Afsluiting 
Janneke sluit de vergadering om 20.00 uur. 

  
Afsprakenlijst                        Actiepunt voor:  

Flyer voor school/opvang  Mireille 

Bestuurlijk jaarplan Mireille 

Contact met dorpsondersteuner Monique 

Opstarten leerlingenraad Monique 

  

  

 
Meenemen naar volgende vergaderingen/bijeenkomsten  

Nieuwe leden KC-raad en vervanging Marlous 

 

 
 


