
KCR 2 2022 - 2023  

 

Datum: 29-11-2022 

 

AGENDA 

 

Tijd: Onderwerp: 
 

Doel: 

19.30 Opening en agenda vaststellen  i 

 De agenda zal volgende keer de juiste namen hebben. 
 

 

19.35 Taakverdeling KCR 
Invulling secretaris 
Invulling notulist: 
1. Martijn 
2. Joris 
3. Charlene 
4. Eva 
5. John 
6. Kimberley 
 

b 

19.45 Mededelingen directie i/b 

 Personele mededelingen (i): 

- Rustige periode gehad door flexibiliteit collega’s. 

- Loes is bijna aan het einde van de re-integratie en Sascha gaat beginnen 

met 2 halve dagen voor de klas. 

- Dagmar vertrekt per 1 januari 2023. En Marloes vertrekt per 1 februari. 

Beide vacatures zijn ook weer opgevuld door Nadine en Anouk. 

Vaststellen COVID-19 scenario’s (b) 

- Geen opmerkingen, we stellen hem vast. 

VOG (i) 

- VOG (onderbouw)leerkrachten en conciërge, continue monitoring voor 

KAAT. Paul gaat nog achter een aantal punten aan die Eva aangaf n.a.v. 

de stappen van een melding aan directeur. 

 

20.00 Notulen KCR 1 ( d.d. 4-10-2022 ) vaststellen b 

 Gaan we ‘Wat horen we in de wandelgangen’ vast op de agenda zetten? 

Nee. 

KCR vergadering aankondigen in de Bunderichtjes. Het kan wellicht een 

ijsbreker zijn om het bovenstaande te koppelen aan onze vergaderingen. 

We zetten het vanaf nu in de agenda van de Bunderichtjes. 

 

20.05 Meerjarenplan / Jaarplan  i 

 Paul heeft het jaarplan toegelicht en eventuele vragen zijn beantwoord. 
Gezonde voeding kreeg extra aandacht, vooral omdat bij de TSO dit nog 
niet altijd het geval was. Zowel school als KAAT zal hier dinsdag (6 
december) over communiceren naar kinderen en ouders. 

 



 

20.15 Schoolevaluatie Eindmeting          i 

 Eva heeft de schoolzelfevaluatie (belangrijke (actie)punten) toegelicht. 
Daarbij ook besproken dat het mooi zou zijn om ons onderwijs naar ouders 
wellicht (beter) in beeld te brengen naar ouders. Vooral de extra 
ondersteuning zoals Route *S.  
 

 

20.30 Begroting 2023          i 

 Begroting komt er nog aan. In januari komen er al wat grote cijfers aan. 
 

 

20.40 Jaarverslag KCR 2021 - 2022        i 

 Frank stuurt het jaarverslag voor de volgende vergadering door. 
 

 

20.50 Evaluatie Scholing        i 

 Verplaatst naar 13 december. 
 

  

21.00 Sluiting  

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

 

Actiepunten: 

- Paul    -> vragen VOG opzoeken. 
- Eva    -> Bunderichtjes agenda bespreken met Annemarie. 
- Frank   -> Levert notulen en stukje aan voor de Bunderichtjes bij Annemarie. 
- Paul & Charlotte -> communiceren ouders/kinderen over gezond eten bij de TSO. 
- Frank   -> Jaarverslag doorsturen. 

 

 

 

Notulen KCR 1 - vergadering 04 oktober 2022 

Afwezig: Geen 

Opening: 

Celine (ouder) en Kimberley (leerkracht) stellen zich voor. 

De verdeling van de rol notulist blijft zoals aangegeven op de agenda. Deze zal onderling blijven 

rouleren. 

Mededelingen directie: 

Paul : 

Er zijn wat wisselingen geweest in de groepsverdeling. 

Brigitte vervangt Henriette in 1/2b. Annet is voorlopig nog uit de running, daar is vervanging voor 

geregeld zolang het re-integratietraject duurt. 

Corona-update: 



In de eerste weken behoorlijk wat zieken (niet allen corona gerelateerd). Wanneer er een golf van 

corona komt dan zal het onvermijdelijk zijn dat er groepen naar huis gestuurd gaan worden. Daar is 

simpelweg geen bezetting voor. 

Er zijn 4 scenario’s geschreven vanuit de overheid, momenteel in scenario 1. Ook zullen er CO2-

meters, dat is een verplichting vanuit de overheid. 

De verzuimcijfers zijn binnen. Het percentage ligt momenteel op 9,9%. Relatief hoog percentage, 

oorzaak ligt binnen de maatregelen rondom corona. Ook 3 langdurig zieke collega’s zijn hier ook van 

invloed. 

Schoolgids: 

Iedereen heeft gereageerd, echter is bijlage 12 veranderd. De schoolgids is goedgekeurd en hierbij 

ook aangeboden bij de inspectie. 

Momenteel draait er een pilot waarbij we 1 contactpersoon hebben binnen Social Teams. Dit werkt 

vele malen fijner in het contact met de ouders en kinderen (EVA). 

Notulen van de vorige vergadering: 

Scholing: Deze taak staat nog open. Er was het idee om het voorafgaand aan deze vergadering in te 

plannen. Dat is helaas niet gelukt.  

Nu zijn de beschikbare data in november. De voorkeur ligt op maandag waardoor de keuze valt op 14 

november. Daaraan neemt iedereen deel (10 personen). John ligt toe dat de online MR-omgeving 

niet benut werd. Daarom gekozen voor een fysieke bijdrage in de vorm van scholing van MR-

effectief. 

Evaluatie Meerjarenplan/jaarplan.ontwikkelplannen: 

Paul: 

05 oktober 2022 tijdens eerste studiedag wordt gewerkt aan de kwaliteit van het organiseren van het 

onderwijs. Ook wordt er gewerkt aan het observeren van en feedback geven aan elkaar. Hierbij 

wordt voortgeborduurd op het programma dat draaide voor de coronapandemie. 

Ook wordt er weer gewerkt met de expert-teams. Deze expert gaan leiding nemen omtrent de 

gewoontes binnen de school en deze verder ontwikkelen. 

Ook moet er een nieuwe taalmethode worden gekozen. Dit zal gebeuren met ondersteuning van de 

expert-teams binnen de school. 

Er wordt gekeken naar een vernieuwd leerlingvolgsysteem. Dit om talenten en benodigde extra 

aandacht beter in beeld te krijgen en hier, op individueel niveau op in te kunnen spelen. 

Ook ‘the leader in me’ wordt weer verder uitgerold. Daarbij wordt door het expertteam kritisch 

gekeken naar de portfolio’s en de vormgeving hiervan. 

Paul geeft aan dat er heel veel goed gaat. Zaken zoals vraag gestuurd onderwijs en specifiek aanbod 

voor de leerling, daar is Paul, als nieuwe directeur, erg van onder de indruk. Ook de onderwijs 

inspectie beaamt dat het goed in elkaar zit. 

Frank stelt de vraag of dit ook meer bekend gemaakt kan/moet worden aan de ouders? Deze hebben 

wellicht geen zicht op hoe dit allemaal geregeld is, welke stappen er al gezet zijn en welke resultaten 



hier al mee behaald worden. Welke trajecten lopen er al? Het delen van dat trotse gevoel is 

belangrijk voor zowel ouders, leerlingen maar zeker ook de leerkrachten. 

Paul geeft aan dat er wel het plan ligt om meer beelden en ‘promotie’ te gaan maken en plaatsen 

bijvoorbeeld middels de ‘bunderichtjes’. Daar past het kenbaar maken van de successen ook zeker 

bij.  

Update KAAT-Kinderopvang: 

(Charlotte) Zowel de BSO als de dagopvang heeft een inspectie gehad. Het rapport wat daaruit 

volgde was erg positief. Ook kwam naar voren dat de behoefte bij oudere kinderen anders is dan 

deze van de jongeren kinderen (BSO). Er is inmiddels al met ouders afgesproken dat de oudere op 

het veld mogen spelen, dit in combinatie met goedkeuring van de GGD. 

Bij de dagopvang zijn de plastic glijbaantjes afgekeurd, deze moeten jaarlijks gekeurd worden. De 

glijbaantjes zijn daarom verwijderd. Charlotte geeft aan dat sinds de verandering van LeLa naar KAAT, 

ook de GGD wat milder is, wat terugkomt in de goede rapporten. 

Er loopt een traject om de V.O.G. te koppelen tussen Dagopvang en Basisschool. Dit wegens verzoek 

GGD. 

Jaarbegroting KCR: 

(John) Van het budget €1500,- van 2022 is momenteel €750,- uitgegeven voor de online MR-

ondersteuning. Het resterende bedrag is uitgegeven aan afscheid presentjes. De betaling voor deze 

onlineomgeving is op 17 februari gedaan. De vraag is nu of dit voor de periode van 2021 of 2022 is. 

Joris geeft aan deze online ondersteuning via mail te hebben opgezegd, en zoekt uit hoe dit precies 

zit. 

Er is een verandering voor de ouderraad. Er is sinds dit schooljaar geen ouderbijdrage meer. De 

ouderraad kreeg het jaarlijkse uitje betaald door KCR (dit omdat het budget van de KCR eerder nooit 

is opgemaakt). De vraag is of dit nog steeds de gang van zaken blijft. (Paul) “Blijft er geld over uit het 

budget van de KCR, dan kan de KCR dit symbolisch betalen. Lukt dat niet, dan is dit wel op een 

andere manier te financieren.”. (Joris) De OR neemt ons ook veel werk uit handen en moet daarom 

wel gewaardeerd worden. De ouderraad krijgt 35,- per leerling (OBSH bovenschools bepaald). Dat 

betekent ook dat er minder gedaan kan worden, daarom zal er naar alle waarschijnlijkheid ook geen 

‘groot’ schoolreisje georganiseerd kunnen worden. 

Echter blijft het onduidelijk waar het budget van de KCR nu exact op gebaseerd is. John probeert 

helder te krijgen hoe de begroting tot stand komt.  

Behalve de training wordt er verder niets opgenomen in de begroting. 

Jaarkalender KCR: 

(Frank) Deze is hetzelfde vormgegeven als voorgaande jaren. Alle onderwerpen die aan bod moeten 

komen staan hierop. 

(Eva) Het is twijfelachtig of het haalbaar is om de schoolzelfevaluatie in de maand november al te 

kunnen behandelen. Daarom wordt besloten deze in de daaropvolgende vergadering op de agenda 

te zetten. 



Het agendapunt Cursusavond/Evaluatie MR academie kan  van de agenda af. De cursus wordt voor 

de maand november aangevraagd. 

Rondvraag:  

John: 

Bij de administratie is postvak KCR, wie beheert dit? Deze taak hoort bij de secretaris en wordt dus 

regelmatig leeggehaald door Martijn. Bij interessante of relevante zaken zal hij de KCR hierover 

inlichten. 

Met regelmaat is er de vraag: “Waarom is er geen continu-rooster?”. Enkele jaren geleden is dit 

getoetst bij de ouders, toen was dit niet wenselijk. Maar hoe is de wens van de ouders hierin nu? Uit  

enquêtes blijkt dat deze vraag helemaal niet speelt, daarom is deze keuze gemaakt. Echter blijkt wel 

dat er geen duidelijkheid is waarom geen continurooster. 

Ook vorig jaar is er bekend gemaakt dat er vanuit de teams het verzoek komt dit niet te doen. De 

leerkrachten hebben hierin de leidende rol. Ze geven aan dat het pauzemoment noodzakelijk is voor 

hen zelf maar ook het voorbereiden van het middagprogramma. Aangezien er geen duidelijke vraag 

is wordt er momenteel ook geen bericht over gedaan. 

(Charlene) Vast op de agenda: Wat horen we in de wandelgangen? 

Ook mag de communicatie omtrent activiteiten binnen de school wat eerder. Dit is soms te kort op 

de activiteit waardoor ouders niet bij activiteiten kunnen zijn. (Joris) Ooit kan dit ook niet eerder ivm 

beschikbaarheid ruimte en medewerking collega’s. Wanneer er zaken in de laatste fase gepland 

kunnen worden, wordt dit ook onmiddellijk kenbaar gemaakt.  

Het lijkt ons verstandig om vooraf middels de Bunderichtjes te communiceren dat de KCR gaat 

vergaderen en wat er aan de orde komt! Hierdoor krijgen ouders wellicht wat meer de mogelijkheid 

om inzicht te krijgen in wat de KCR nu daadwerkelijk doet en wat dit voor hen kan betekenen. Ook 

zal er een nieuw stukje moeten komen waarin duidelijk vermeld staat wie er aan de KCR participeert 

en dus ook wie de ouders kunnen aanspreken bij vragen of verzoeken. 

Frank: 

De OR vraagt om toelichting over de inhoud van KCR en wat het bijdraagt aan de OR (de rol richting 

de OR). Frank neemt dit op zich.  

Eva: 

Is het nieuwe tijdstip nu 19.30? Dit wordt door ons allen ingestemd.  Paul geeft aan per vergadering 

in te schatten hoe lang zijn aanwezigheid gewenst en relevant is. 

Frank sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 


