Jaarverslag 2017-2018 Kindcentrum Raad De Bundertjes
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Kindcentrum Raad (KCR) van IKC De Bundertjes van het schooljaar
2017-2018. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van onze KCR in het schooljaar 2017-2018.
Wat doet de KCR?
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de KCR nader toe te lichten. Iedere school heeft
verplicht een MR (Medezeggenschapsraad). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). Bij ons wordt dit aangevuld met de leden van de LOC vanuit Spring, de Lokale Ouder
Commissie. Binnen ons Kindcentrum vormt dit gezamenlijk de KCR.
De KCR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De KCR bestaat uit een afvaardiging
van het personeel en ouders. De KCR overlegt met de directie van het Kindcentrum over belangrijke
zaken zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële) middelen, de doorgaande
lijnen binnen het Kindcentrum, verandering van klassenindeling, de veiligheid op het Kindcentrum en
de manier waarop men ouders wil laten participeren binnen het Kindcentrum.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de KCR om
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de KCR alleen haar mening geven.
Instemming betekent dat de KCR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming of advies van de KCR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele
bevoegdheden van de KCR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met
vragen of opmerkingen.

Samenstelling
De KCR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (personeelsgeleding) en een
vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding). De directie maakt geen onderdeel uit van de
KCR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de KCR hangt af van het
aantal leerlingen van de school. De KCR van ons Kindcentrum bestaat uit 10 deelnemers; 3
leerkrachten en 3 ouders onderwijs, 1 werknemer Spring, 3 ouders Spring (waaronder minimaal 1
ouder van het KDV)
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De samenstelling in het schooljaar 2017-2018 was als volgt:
Personeelsgeleding onderwijs
•

Marloes van Kralingen (Secretaris)

•

Antoon van de Broek
personeel)

•

Erica Janssen (per november 2017 neemt taak over van Eva, na stemming personeel)

( per januari 2018 neemt taak over van Suus, na stemming van

Oudergeleding onderwijs
•

Hilde Vos

•

Teun van der Vorst

•

Péty Giepmans

Personeelsgeleding Spring


Monique Seijkens

Oudergeleding Spring




Marianne Crooijmans (voorzitter)
Angelique Verhagen (penningmeester)
Vanaf januari Maike Schennink (vanuit KDV)

Naast de formele leden van onze KCR hebben ook Renate Groenveld en Hetty Nefkens regelmatig
vergaderingen bijgewoond als vertegenwoordiging van de directie. Tevens heeft Hilde Vos een aantal
GMR vergaderingen bijgewoond vanwege haar rol als oudervertegenwoordiger van ons Kindcentrum
naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zit namens ons ook Henriëtte
Augustijn vanuit de personeel, zij is tevens voorzitter van de GMR.
Werkwijze KCR
De KCR werkt met een jaarprogrammering waarop onderwerpen zijn gepland. Deze planning is
volledig openbaar en sluit ook inhoudelijk aan bij het jaarplan dat ons Kindcentrum hanteert.
Op onderdelen werkt de KCR, naast de directie, ook samen met andere organen waaronder de
ouderraad en de GMR die zich bezighoudt met medezeggenschap binnen het Stichting Bestuur
waaronder ons Kindcentrum valt. Daarnaast zijn ouders en leerkrachten een belangrijke bron van
informatie geweest. Zij zijn te allen tijde welkom om de (openbare) vergaderingen bij te wonen, maar
zeker ook om feedback te geven.
Vergaderingen en onderwerpen
In het schooljaar 2017-2018 is de KCR 5 keer bij elkaar geweest. Op deze avonden zijn vele zaken
besproken en deze zijn vastgelegd middels notulen.
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Hierbij enkele onderwerpen waarover de KCR al dan niet instemming of advies heeft gegeven aan de
directie:
Instemming:




Schoolgids
Formatieplan
Meerjarenplan

Advies:








Begroting 2018
Schoolondersteuningsprofiel
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (Spring)
Werkplannen BSO en KDV (Spring
Formatie
Vakantierooster
Meerjaren Investeringsplan (MIP)

Overige besproken onderwerpen zijn:














Schoolzelfevaluaties
Enquête Tussenschoolse opvang
Personeelsstaking
Voeding en Waterbeleid bij Spring
Doorgaande lijn waterbeleid naar basisschool
Inspectiebezoek Spring
The Leader in Me
Nieuwe ontwikkelingen IKC
Inzet extra middelen werkdrukvermindering
Privacybeleid (AVG)
Jaarverslag school
Jaarkalender KCR
Groepsverdeling 2018-2019

Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we graag naar de notulen welke op de website van
basisschool te vinden zijn via http://www.bundertjes.nl/bestanden/357124/MR-info.pdf
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Jaarverslag 2016-2017 Kindcentrum Raad De Bundertjes
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Kindcentrum Raad (KCR) van IKC De Bundertjes van het schooljaar
2016-2017. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van onze KCR in het schooljaar 2016-2017.
Wat doet de KCR?
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de KCR nader toe te lichten. Iedere school heeft
verplicht een MR (Medezeggenschapsraad). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op
Scholen (WMS). Binnen ons kindcentrum is dit de KCR.
De KCR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De KCR bestaat uit een afvaardiging
van het personeel en ouders. De KCR overlegt met de directie van het kindcentrum over belangrijke
zaken zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van (financiële) middelen, de doorgaande
lijnen binnen het kindcentrum, verandering van klassenindeling, de veiligheid op het kindcentrum en
de manier waarop men ouders wil laten participeren binnen het kindcentrum.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de KCR om
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de KCR alleen haar mening geven.
Instemming betekent dat de KCR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming of advies van de KCR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan,
schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele
bevoegdheden van de KCR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met
vragen of opmerkingen.

Samenstelling
De KCR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (personeelsgeleding) en een
vertegenwoordiging van de ouders (oudergeleding). De directie maakt geen onderdeel uit van de
KCR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de KCR hangt af van het
aantal leerlingen van de school. De KCR van ons kindcentrum bestaat uit 9 deelnemers; 3
leerkrachten en 3 ouders onderwijs, 1 werknemer Spring, 2 ouders opvang.
De samenstelling in het schooljaar 2016-2017 was als volgt:
Personeelsgeleding onderwijs
•

Marloes van Kralingen (Secretaris)

•

Eva van Heugten

•

Susanne Verbakel

Oudergeleding onderwijs
•

Hilde Vos
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(Vice Voorzitter)

•

Teun van der Vorst

•

Péty Giepmans

Personeelsgeleding Spring


Monique Princen

Oudergeleding Spring



Marianne van de Kleijn (Voorzitter)
Angelique Verhagen (penningmeester)

Naast de formele leden van onze KCR hebben ook Renate Groenveld en Hetty Nefkens regelmatig
vergaderingen bijgewoond als vertegenwoordiging van de directie. Tevens heeft Guus van Veghel
een aantal vergaderingen bijgewoond vanwege zijn rol als oudervertegenwoordiger van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zit namens ons kindcentrum ook
Henriëtte Augustijn vanuit de personeelsgeleding, zij is dit schooljaar tevens voorzitter van de GMR.
Werkwijze KCR
De KCR werkt met een jaarprogrammering waarop onderwerpen zijn gepland. Deze planning is
volledig openbaar en sluit ook inhoudelijk aan bij het jaarplan dat ons kindcentrum hanteert.
Op onderdelen werkt de KCR, naast de directie, ook samen met andere organen waaronder de
ouderraad en de GMR die zich bezighoudt met medezeggenschap binnen het Stichting Bestuur
waaronder ons kindcentrum valt. Daarnaast zijn ouders en leerkrachten een belangrijke bron van
informatie geweest. Zij zijn te allen tijde welkom om de (openbare) vergaderingen bij te wonen, maar
zeker ook om feedback te geven.

Vergaderingen en onderwerpen
In het schooljaar 2016-2017 is de KCR 7 keer bij elkaar geweest. 6 keer voor een reguliere
vergadering, eenmaal voor een extra vergadering. Hierin zijn vele zaken besproken en deze zijn
vastgelegd middels notulen.
Hierbij enkele onderwerpen waarover de KCR al dan niet instemming of advies heeft gegeven aan de
directie:
Instemming:




Schoolgids
Formatieplan
Meerjarenplan
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Advies:




Begroting 2017
Antipest beleid
Meerjaren Investeringsplan (MIP)

Overige besproken onderwerpen zijn:











Passend onderwijs en de rol van de OPR (Ondersteuningsplan Raad)
Project Bouw (leesonderwijs)
Innovatiefonds OBSH
Schoolzelfevaluatie
Tussenschoolse opvang
Ontwikkelplannen Spring
Inspectiebezoek Spring
Jubileumweken
Jaarverslag school
Jaarkalender KCR

Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we graag naar de notulen welke op de website van
basisschool te vinden zijn via http://www.bundertjes.nl/bestanden/357124/MR-info.pdf
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