woensdag 17 juni 2020

KCR 4 is geannuleerd i.v.m. coronavirus
KCR 3 2019-2020
Datum:

21-01-2020

Afgemeld: Hilde en Monique
Tijd:

Onderwerp:

20.00

Opening en agenda vaststellen
SZE en Lela wisselen we om.
Mededelingen directie
• Staking: Renate geeft uitleg over het waarom van de nieuwe staking volgende week. Vorige week voor het eerst een groep naar
huis gestuurd om de zorgstructuur te waarborgen. Team gaat tijdens de staking in overleg met de bestuurder, Hans Fuchs en enkele medewerkers van het bestuurskantoor.
• Klien-it: jaarlijks bovenbouwproject, duurzaamheidsproject over afval scheiden. Wellicht gaan we dit thema schoolbreed meer aandacht geven. Renate komt hier nog op terug.
• Binnenkort is een bezoek onderwijswethouder mevr. Dortmans
(kennismakingsbezoek) datum nog niet bekend.
• Re-integratie: Erica stroomt op dit moment weer terug in de klas,
met ondersteuning.
• Dagmar is voorlopig nog niet terug.

20.05

20.20

Doel:

i

Terugblik op vergadering 2 en notulen KCR 2 ( d.d. 26-11-2019 ) vaststellen
De schriftelijke vragen zijn doorgestuurd naar Renate, Renate geeft een
korte toelichting.

Begroting en Meerjaren Inversterings Plan
MIP (meerjaarinversteringsplan)

b

Opmerkingen vanuit KCR danwel Renate:
Investering rondom een nieuw podium is naar voren gehaald.
ICT: per jaar bekijken wat nodig is en indien nodig investering
Begroting
In de begroting wordt rekening gehouden met minder leerlingen komend
schooljaar. Dit is geen reëel aantal, naar alle waarschijnlijkheid blijven wij
vrij constant. Dit heeft gevolgen voor het aantal FTE, en dus aantal leerkrachten wat je kunt aanstellen.
Ook de regelingen rondom ‘achterstandswijken’ verandert de komende

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

jaren, de subsidie wordt lager. De vroegere gewichtenregeling bestaat niet
meer. Er is nu een schoolgewicht.
Uitkeringen vervangingsfonds: dit is bovenschools geregeld en wordt niet
meer per school gedaan.

20.40

Gelden werkdrukverlaging zijn nog niet verwerkt in dit stuk. Waren nog niet
bekend. Bestuur is nog bezig met inzichtelijk maken de verdeling van de
gelden.
Schoolzelfevaluatie (studiedag 6 december)
Renate geeft een toelichting op wat we zien en hoe je het moet interpreteren. Onderdeel lezen veel rood, dit is nog niet op niveau. Hier is bijvoorbeeld een nieuwe technisch leesmethode voor aangeschaft, ook zijn we
meer aan het investeren in leesmotivatie, aangezien kinderen steeds minder thuis lezen.
In bovenbouw is het groepsoverstijgend rekenen ingevoerd, benieuwd of
we dit terug gaan zien in de komende middenmeting van dit schooljaar.

i

20.55

Samenwerking Lela
De tarieven zijn gestegen, hierover is informatie gegeven naar ouders met
de mogelijkheid om er op te reageren. Er zijn wel vragen gekomen, deze
zijn besproken met betreffende ouders.
Babygroep en BSO zijn nog groeiende, inmiddels wordt er gewerkt met 2
medewerkers.
Peutergroep zit op maandag, dinsdag en donderdag vol. VVE uren zijn van
11 naar 16 uur per week gegaan.
Consultatiebureaus gaan de komende jaren meer toezicht houden op gezinnen of zij ook daadwerkelijk de uren afnemen wat VVE betreft.
Er wordt ook gekeken naar meer buitenschools aanbod, beschikbaar voor
alle kinderen van de Bundertjes.
Personele bezetting: Locatie Bundertjes is redelijk stabiel, komt personeel
bij i.v.m de groei.

i

21.10

Staking 30-31 januari
Op 31 januari komt er een regionale actie in Helmond.
De staking heeft consequenties voor het aantal uren dat kinderen aan onderwijs missen. Komend schooljaar zullen deze uren ingehaald moeten
worden.

i/m

21.10

Rondvraag
Er zijn geen vragen

b

21.30

Sluiting
v
•
•
•

Komende vergadering vervanging Hilde (GMR en MR). Opzetten
verkiezingen
Jaarverslag KCR 2018-2019
Volgende vergadering KCR: 24 maart 2020

Informatie (i) / vraag (v) / meningsvormend (m) / besluitvormend/instemming (b) / advies (a)

Van KCR 2 zijn geen notulen gemaakt i.v.m. ziekte notulist.

woensdag 17 juni 2020

KCR 1 2019-2020
Datum:

24 september 2019

AGENDA
Tijd:

Onderwerp:

19.30

Voorbespreking agenda
Afgemeld: Pety
Opening en agenda vaststellen

20.00
20.05

Doel:

Mededelingen directie
Lela: Schoolweek 1 kunnen starten. GGD inspectie op 7 november, Renate
is daar nauw bij betrokken.

i

Angelique en Marian zijn vertegenwoordiging voor de kinderopvang, nog
geen overleg gehad. Marian gaat contact opnemen met Lenneke of Laura.
Antoon is dit schooljaar weer gestart.
Dagmar is op dit moment langdurig ziek.
Oudervereniging: financiën zijn nog niet overgedragen.

20.15

Notulen KCR 6 ( 4 juni 2019) vaststellen
GMR data op social schools agenda laten zetten door Annemarie. Verder
geen bijzonderheden.

i

20.20

Schoolgids (renate)
Marloes mailt de schoolgids naar Monique.
Kleine verandering om zaken weer up to date te krijgen, verder geen grote
veranderingen. Marian ondertekent vrijdag a.s. het document ter goedkeuring.

b

20.30

Evaluatie Meerjarenplan/jaarplan/ontwikkelplannen

i

Dit jaar laatste jaar van het meerjarenplan, meeste actiepunten zijn klaar
danwel bijna klaar. Stukje Kindcentrum/VVE is door de overstap naar Lela
een pas op de plaats geworden zodat daar de samenwerking weer opgebouwd kan gaan worden.
Ontwikkelingen onderbouw en bovenbouw worden besproken. We bespreken hoe we keuzes maken, basis is “wat hebben de kinderen op de Bundertjes nodig?”
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Dit plan loopt door tot december 2020. Dit jaar wordt het strategisch beleidsplan vastgesteld en op basis daarvan komt het nieuwe meerjarenplan.
20.50

Begroting KCR 2019
Pot is leeg. Voor dit jaar geen kosten meer op het programma.

i

21.00

KCR 2019-2020
Jaarkalender: kan zo blijven, minus de pedagogische onderwerpen.
Scholing: Denken we over na
Taakverdeling: Hilde is waarnemend voorzitter, ipv Teun.
GMR
Twee punten ter instemming: beiden zijn aangenomen
“Verbod op dragen gezichtsbedekkende kleding”: hiervoor zijn nu wettelijke
afspraken gemaakt.
De werkwijze hoe hier mee om te gaan staat in dit protocol.
Jaarverslag 2019-2020
Ter vergadering worden de hoofdlijnen bepaald van het jaarverslag KCR
van afgelopen schooljaar. Format van afgelopen jaren kan gewoon gebruikt
worden.

b

21.10

21.25

21.30

Rondvraag en sluiting

b

b

b/i/v

Volgende keer: 19.30 uur 26 november. Stukken 1 week vantevoren. stukken verdelen, namen erbij.
Informatie (i) / vraag (v) / meningsvormend (m) / besluitvormend/instemming (b) / advies (a)

