
 

 

Notulen KC-raadsvergadering 
 

Maandag 07-12-2020 
Aanvang: 19.30 uur - Eindtijd:  

 
Aanwezigen: Pien Pizzocolo [PP], Monique van den Nieuwenhof [MvdN], Karin Kotmans [KK], Annika 
Selgert [AS], Ellis van de Ven [EvdV]notulist, Adriaan Boertjes [AB], Erika Spreen [ES], Loubna Rahmouni 
[LR] 
 
Afwezigen: Ineke Duisters, Manoelle Maijs, Marnie Versteeg 
 

 
Ingekomen stukken: 
Intern: 

Extern: 
 
 

1. Welkom en mededeling 
De vergadering wordt geopend om 19.36. Welkom aan Loubna, zij zal Annika gaan 
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. 

 
Annika heeft de mededeling dat haar taken/ uren worden vervangen door Marjolein, zij 
is bekend vanuit de vd Muijdenstraat. Mark zal niet worden vervangen, omdat de 
kindaantallen op de Rijsteweg gedaald zijn en er geen derde kracht nodig is.  
 
Elly vervangt Anne, maar er is voor gekozen haar niet aan te laten sluiten bij deze 
vergadering.  

 
2. Notulen 
 

Vraag of er al meer bekend is over de MR cursus. Dit wordt nagevraagd bij Paul van   
SKPO.[MvdN] 

 
Opmerkingen zijn aangepast en de notulen zijn goedgekeurd. De notulist stuurt de 
notulen na goedkeuring rechtstreeks naar Louise Stassen om deze op de website te 
laten plaatsen. 
 
3. Ingekomen post 
Er is geen ingekomen post. 

 
4. Mededelingen vanuit MT 
 

a. Kindcentrum in coronatijd  
Erika ligt toe dat er op het moment meerdere leerkrachten thuiszitten. Vorige week is er 
een ochtend een groep thuis gebleven en 1 dag 1 leerplein. Komende 5 dagen zal 
leerplein 1/2 thuisblijven. 
 



 

 

Het is een grote puzzel die gemaakt moet worden, telkens weer. Vooropstaat dat er 
zoveel mogelijk bekende gezichten en continuïteit gewenst is. Medewerkers werken 
extra waar kan, zowel bij de opvang als in het onderwijs. Vanuit SKPO is er bijna geen 
vervanging meer beschikbaar. Er worden extra maatregelen genomen zoals: - 
aanpassing gebruik teamkamer; - geen stagiaires meer; -externe volwassenen dragen 
een mondkapje. Dinsdag gaat hierover een mailing de deur uit naar alle ouders.  
 
Het zijn vaak Adhoc beslissingen die moeten worden gemaakt. Het streven is om binnen 
een dag de goede communicatie naar ouders uit te doen via de mail over eventueel 
thuisblijven en thuiswerk. De communicatie via de mail is leidend.  
 
Om hier een goed inhoudelijk plan op te maken is tijd nodig. Dit is moeilijk omdat het 
niet te voorzien is wanneer het nodig is. De leerpleinen hebben wel de opdracht om pro-
actief te zijn naar ouders in communicatie en het delen van informatie en inzicht te 
geven in het leerplein. De mail en TheresiaApp zijn hiervoor het aangewezen middel. Dit 
zal binnen het team worden besproken, om onduidelijkheden en miscommunicaties via 
What’sApp te voorkomen. Het doel is echt om ouders nog steeds zoveel mogelijk mee te 
nemen in de gang van zaken en in de communicatie.  
 
Op de vraag waarom niet alle ouders een gesprek krijgen, wordt beantwoord dat dit wel 
pro-actief wordt gedaan en veel ouders een uitnodiging hebben gehad en ook al een 
gesprek. Ouders mogen dit zelf ook altijd aanvragen. Dit is ook eerder vermeld in de 
nieuwsbrief. De KC Raad is kritisch op het feit dat hiermee de verantwoordelijkheid van 
de oudergesprekken nu (deels) bij de ouders komt te liggen en dat dit kan leiden tot een 
te hoge drempel voor sommige ouders en kinderen om in gesprek te komen. ES wijst 
deze kritiek af, met het argument dat dit “persoonlijke issues van raadsleden of ouders 
betreft” maar de Raad vindt dit niet terecht: de leden van de Raad vertegenwoordigen 
immers de ouders. De Raad betoogt: het eenzijdig, via een nieuwsbrief, opschorten van 
“oudergesprekken op initiatief van de school” (zoals die voor álle kinderen en ouders 
gebruikelijk zijn geweest) kan voor veel ouders de uitwerking hebben dat zij pas laat in 
het schooljaar met de leerkrachten spreken. Latente issues komen zo, zeker in corona 
tijd, wellicht te laat aan het licht. ES blijft bij het standpunt. 
 

b.  Traject rondom vasthouden visie 
        Erika moet de vergadering verlaten, dit punt komt terug op de volgende agenda.  
 

-  
5. Verkiezing KC Raad 
AB geeft aan geen duidelijkheid te krijgen in de systemen over hoe de verkiezingen 
kunnen worden uitgezet. We kunnen het niet doen zoals beschreven in de huidige 
reglementen. Dit is technisch onhaalbaar, zeker in coronatijd levert dit zoveel 
aanpassingen aan systemen op dat het middel het doel overstijgt. Bovendien is Mark 
Linssen zojuist vertrokken als ICT expert, waardoor er weinig inzicht is in wat wel en niet 
mogelijk is. Daarbij is de vraag, waarom we het apart doen, aangezien de beslissingen in 
de KCR voor zowel opvang als onderwijs gelden. We komen hier niet uit. Er wordt bij 
Paul navraag gedaan hoe dit op andere scholen gaat. KK en MvdN gaan het hier intern 
over hebben. Zij zullen ook een aankondiging naar buiten brengen met een oproep aan 



 

 

ouders om zich verkiesbaar te stellen. In de volgende vergadering aftikken hoe we dit 
praktisch uitvoeren. Waarschijnlijk hangmatig met briefjes. 
 
6. Rondvraag/ WVTTK  
PP geeft aan dat ze in de vorige vergadering aan had gegeven graag wat terug te horen 
vanuit de werkvloer. Hoe gaat het met de kinderen over het algemeen. Kan dit op de 
agenda? → KK ligt toe dat er veel ingestoken wordt op rekenen. Ja, er ligt een 
áchterstand van vorig jaar, maar de methodes worden wel zo aangeboden om hier op 
een goede manier mee door te gaan. In de eerste periode is altijd veel ruimte voor 
herhaling. Ze komt ook terug op de vraag waarom Begrijpend Lezen geen focus heeft, 
hier is ondertussen ook een werkgroep voor opgericht en heeft aandacht. 
 
KK geeft aan dat de Ouderbijdrage iedere agenda terug mag komen. Er hebben nu 130 
mensen betaald. Er komt nu een herinnering en we kijken hoe we het beste kunnen 
communiceren met ouders naar de noodzaak van de bijdrage. Door het op de agenda te 
zetten , zullen we het ook gaan hebben over de budgetten en welke invulling daar 
aangegeven kan worden in de toekomst. 
 
EvdV kaart n.a.v. de ontwikkelgesprekken bij AS/LR aan dat in de Ped.plannen staat dat 
er ook 1 of 2 jaarlijks gesprekken zijn voor BSO-kinderen (naar animo van ouders) 
Wellicht even alert zijn dat hierin iets gedaan wordt met communicatie. 
 
AB geeft nog aan, n.a.v. de geldkwestie ouderbijdrage dat we ons bewust moeten zijn 
waarvoor we geld vragen en hoe vaak. Bv ook voor de naschoolse sport en andere 
activiteiten. Vooral dat het voor ouders inzichtelijk is wat waarbij hoort. Tevens is de 
schoolleiding erop gewezen dat er sinds de corona pandemie nu twee keer 
buitenschoolse activiteiten door ouders zijn betaald die (gedeeltelijk) niet door zijn 
gegaan. Hiervan zou een inventarisatie gemaakt moeten worden en er zou aan ouders 
gecommuniceerd moeten worden of, hoe en wanneer een restitutie ervan plaatsvindt, 
of wat een alternatieve oplossing zou kunnen zijn.  

 
7. Afsluiting 
De vergadering wordt gesloten op 21.10 uur. De volgende vergadering is op maandag  .  
 

 KCR- Actielijst vanuit notulen  Wie  Gereed per  Vanuit 

A Loubna wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering AS 25-1-2021 KCR 

B Notulen vergadering 9-11-20 doorsturen Louise  voor 
website 

EvdV 7-12-2020 KCR 

C Digitaliseren documenten KCR MvdN Januari 2021 KCR 

D Doorschuiven mededeling : 

Traject rondom vasthouden visie - ES 
Naar volgende vergadering. 

 
AB/ ES 

25 januari ES 

E Flyer maken/ aanpassen voor werving ouders  KK/MM Eind 2020 KCR 



 

 

F  Verkiezingen uitzetten AB 25-01-2021 KCR 

G Nieuwe cursus MR leden → uitgesteld  AB/PP/EvdV Tot nader 
bericht  

KCR 

     

 
 KCR- Besluitenlijst  Door  

1 Korte terugkoppeling gang van zaken vanuit school op agenda / zie rondvraag PP KK/MvdN 

2 Ouderbijdrage vast op de agenda zetten KCR 

   

 


