Notulen KC-raadsvergadering

Maandag 25-01-2021
Aanvang: 19.30 uur - Eindtijd: 21.15
Aanwezigen: Pien Pizzocolo [PP] Karin Kotmans [KK], Ellis van de Ven [EvdV], Adriaan Boertjes [AB],
Erika Spreen [ES], Loubna Rahmouni [LR] Manoelle Maijs {MM], Marnie Versteeg [MV]
Afwezigen: Annika Selgert
Ingekomen stukken:
Intern: uitnodiging MR cursus

Extern:

1. Welkom
AB opent de vergadering om 19.34.
2. Notulen
Notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website worden geplaatst. (EV)
3. Ingekomen post
De uitnodiging voor de online mr-cursus is eerder al door Erika verstuurd. Pien,
Adriaan, Marni, Karin, Monique en Erika zullen deelnemen. Omdat het online plaats
zal vinden kunnen er meer deelnemers aansluiten.
4. Mededelingen vanuit MT (ES)
KC raad
Vanuit de professionaliseringsslag die we willen maken met de KCR stelt Erika voor
om een jaarplanning te maken n.a.v. het jaarplan. Zo kunnen we telkens een pijler
uit het jaarplan op de agenda zetten, om zo het proces beter te kunnen bespreken.
De vraagstelling van het proces is nl één van de belangrijke taken van de KCR.
AB reageert hierop dat het goed is om te vergaderen over het beleid en het proces,
maar dat we ervoor moeten waken dat de directie niet te veel de agenda van de KCR
bepaalt en dat ouders ook zeker nog de vrijheid en ruimte hebben om zelf
onderwerpen aan te dragen.”
ES reageert hierop dat de vergadering geen plek is voor discussies van (individuele)
casussen. Maar dat de kracht van de KCR juist ligt in het volgen en bevragen van het
proces rondom beslissingen en keuzes. Door dit goed te plannen kan er juist die
verdiepingsslag gemaakt worden die we graag willen. De inhoud kan hierbij
bevraagd worden, wat vervolgens vanuit deze vergadering meegenomen kan
worden naar verder overleg intern.
Ook de andere ouder-leden geven wel aan dat er de ruimte moet zijn om signalen
van ouders in te brengen en te bespreken. ES geeft aan dat dit ook zeker gedaan kan
worden, en dat deze signalen mee worden genomen en besproken. Maar wil vooral
samen de verdieping in, omdat daar de kracht en meerwaarde zit van deze KCR en

dat wordt duidelijker en overzichtelijker als daarvoor een duidelijke jaarplanning
komt.
Traject om vasthouden visie
ES praat de KCR bij over het traject wat is ingezet rondom de visie van KC Theresia.
Waar staan we? Waar willen we heen? Kris Verbeek begeleid dit traject en is al een
tijdje aanwezig binnen de school. Ze begint met een startsituatie in beeld te krijgen
door gesprekken met medewerkers en meekijken in de groepen. Ze kijkt waar evt
knelpunten zijn en waar medewerkers elkaar kunnen versterken. Iedereen wordt
hierin meegenomen. Voor dit begeleidingstraject is een subsidieaanvraag gedaan.
ES houdt de KCR op de hoogte van de ontwikkelingen.
Terugkoppeling vanuit de werkvloer tijdens sluiting
School heeft de kinderen goed in beeld. Zeker de kinderen die extra aandacht nodig
hebben, zijn pro-actief benaderd voor de noodopvang.
Het advies voor de bovenbouw is kansrijk adviseren. De kinderen zijn goed in beeld.
ES vraagt de KCR of er behoefte was een een webinar oid. Om ouders te informeren
en vragen die veel binnen zijn gekomen te behandelen. Een idee zou zijn om korte
filmpjes op te nemen waar de vragen worden behandeld. De mail van Erika na de
kerstvakantie was heel welkom en prettig voor de ouders. En op het juiste moment.
Fijn dat school uit blijft dragen dat iedereen het heel goed doet (heeft gedaan)
5. GMR
Er is nog geen verslag binnen, dit wordt doorgestuurd zodra het binnen is. (EV)
6. Ouderbijdrage/ KCR Financiën
Er is nog steeds een groot deel van de ouderbijdrage niet binnen. De vraag is of we
een herinnering gaan versturen. Er is nog weinig zicht op welke activiteiten komend
schooljaar plaats gaan vinden. Besloten wordt om dit na de carnavalsvakantie wel te
gaan doen. (mvdn/kk)
De laatste vergadering van het schooljaar moeten we de budgetten bepalen voor
volgend jaar, zodat we goed inzicht hebben en houden op de financiën.
7. Verkiezingen KC Raad (update) [AB/KK/MV].
Er zijn tot nu toe 3 aanmeldingen n.a.v. de oproep. Als het bij deze 3 blijft, hoeft er
geen verkiezing te komen en worden ze rechtstreeks benoemd. Anders zal er een
stemming komen met briefjes gesplitst in LO en MR.
8. KCR-map en digitaliseren stukken
Archief van de laatste 2 jaar is gemaakt. Alles wat nog gevonden wordt, kan gemaild
worden naar KK. Er wordt uitgezocht hoelang documentatie bewaard moet worden.
9. Rondvraag/ WVTTK
PP vraagt hoe de noodopvang verloopt, krijgen de kinderen die het nodig hebben
ook de extra begeleiding die ze nodig hebben?. Hier wordt door KK en MV even kort
op gereageerd. Het is best druk. Kleuter en peuters apart en de rest samen.

Leerkrachten wisselen elkaar af en zorgen vooral de kinderen aan het werk zijn.
Maar zorgen ook voor voldoende buiten spelen en pauze. Eigenlijk houden ze het
normale schoolritme zo veel mogelijk aan. Er zijn wat extra handjes aanwezig (o.a.
stagiaires) om de kinderen die de extra begeleidingsbehoefte hebben, deze ook te
geven (ze zijn niet voor niets uitgenodigd voor de noodopvang) KK vult nog aan dat
lesschema’s worden aangepast naar de huidige ontwikkelingen.
10. Afsluiting
De vergadering wordt gesloten op 21.15 uur. De volgende vergadering is op
maandag 1 maart.
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