Jaarverslag 2020 - 2021 Kindcentrum Raad De Bundertjes
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Kindcentrum Raad (KCR) van IKC De Bundertjes van het schooljaar
2020-2021. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van onze KCR in dit speciale schooljaar. Net als
vorig jaar hadden wij als KCR direct en indirect te maken met de gevolgen van COVID-19 op het
onderwijs, op de kinderen en hun ouders en al het personeel op de Bundertjes.
Onder andere op de manier van vergaderen, maar ook inhoudelijk kwam dit onderwerp logischerwijs
aan bod.
Ook was dit het jaar waarin 3 ouders (Hilde, Monique en Marianne) vanuit de oudergeleding
aangegeven hebben te stoppen met de KCR.
Door middel van een vastgestelde procedure hebben 3 nieuwe leden zich aangemeld:
John van Dijk, Martijn Smeets en Frank van Mourik.
Hiermee is er een balans tussen ervaring aan de ene kant en nieuwe inzichten aan de andere kant.
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 leden vanuit de ouders van kinderen die gebruik
maken van Lela. 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. Tot slot heeft de KCR ook een initiatief recht, de mogelijkheid om zelf zaken
op de agenda te zetten.
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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 Lela, 3 ouders Lela (waaronder minimaal 1 ouder
van het KDV)
De samenstelling in het schooljaar 2020-2021 was als volgt:
Personeelsgeleding onderwijs
•

Marloes van Kralingen

•

Antoon van de Broek

•

Erica Jansen

Oudergeleding onderwijs
•

Péty Giepmans

•

John van Dijk (penningmeester)

•

Martijn Smeets

•

Frank van Mourik

Personeelsgeleding Lela
•

Charlotte van Eert

Oudergeleding Lela
•

Angelique Verhagen

In juli 2021 hebben we afscheid genomen van een aantal ervaren leden van de KCR: Marloes, Erica
en Angelique.
Om te zorgen voor een nieuwe aanwas vanuit de ouders hebben wij in de maanden daarvoor
verkiezingen gehouden. Uiteindelijk heeft Charlene v.d. Laar zich aangemeld vanuit de ouders.
Met Joris Tempelaars en Eva van Heugten meldden zich 2 nieuwe leden aan vanuit de
personeelsgeleding en daarmee is de samenstelling voor het schooljaar 2021-2022 compleet.
Naast de formele leden van onze KCR neemt ook Renate Groenveld deel aan onze vergaderingen, als
vertegenwoordiging van de directie. Dit jaar hebben we geen afvaardiging vanuit de ouders in de
GMR. Vanuit de school zit in Henriëtte van de Riet in de GMR, zij is tevens voorzitter van de GMR.
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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, indien nodig ook samen met andere organen
waaronder de ouderraad en de GMR.
De GMR houdt zich bezig met de 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.
Dit jaar is er ook een email adres aangemaakt waar ouders hun vragen naar toe kunnen sturen.
Na afloop van iedere vergadering worden de notulen gedeeld en staat er ook een korte samenvatting
in de Bunderichtjes waarin dit email adres ook steeds weer genoemd wordt.
Vergaderingen en onderwerpen
In het schooljaar 2020-2021 is de KCR zowel fysiek als via Teams bij elkaar geweest.
Op deze avonden zijn vele zaken besproken en deze zijn vastgelegd middels notulen.
Ieder jaar probeert de KCR zich door middel van scholing zich verder te ontwikkelen op het gebied
van medezeggenschap. Dit schooljaar hebben we gekozen voor een online omgeving: de MR
Acedemie. Hierin kunnen alle leden de rechten en plichten van een KCR terugvinden. Ook zijn hier
praktische tips en handvatten terug te vinden.
Hierbij enkele onderwerpen waarover de KCR al dan niet instemming of advies heeft gegeven aan de
directie:
Instemming:
•
•
•
•
•

Schoolgids
Formatieplan
Meerjarenplan
Inzet NPO gelden
Begroting KCR

Advies:
•
•
•
•
•
•
•

Begroting 2021
Schoolondersteuningsprofiel
Formatie
Vakantierooster
Meerjaren Investeringsplan (MIP)
Maatregelen rondom corona
Heropening school na meivakantie
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Overige besproken onderwerpen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluatie Jaarplan 2019-2020
Schoolzelfevaluaties
Van Koersplan naar Schoolplan
Verkeersveiligheid rondom school
Invulling GMR vanuit de Bundertjes
Social Schools
Samenwerking Lela
Ontwikkelingen Lela
Nieuwe ontwikkelingen IKC
Inzet extra middelen werkdrukvermindering
25-1-2022Jaarverslag school
Jaarkalender KCR
Groepsverdeling 2020-2021

Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we graag naar de notulen welke op de website van
basisschool te vinden zijn via www.bundertjes.nl
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