
 

 

-Notulen KC-raadsvergadering 
Maandag 28-9-2020 

Aanvang: 19.30 uur - Eindtijd: 21.55 uur 
 

Aanwezigen: Pien Pizzocolo [PP], Ineke Duisters [ID], Monique van den Nieuwenhof [MvdN], Marnie 
Versteeg [MV]  Karin Kotmans [KK], Annika Selgert [AS], Ellis van de Ven [EvdV]notulist, Adriaan Boertjes 
[AB], Manoëlle Maijs [MM]  
 
Afwezigen: - 
 

 
Ingekomen stukken: 
 

Ad 3. Notulen 20200622*  
Ad 4. Memo MT 20200928  
Ad 5. SOP KC Theresia 2020-2021*  
Formulier instemming en advies schoolondersteuningsprofiel 2020-2021 (a) *  
Theresiagids 2020-2021*  
Formulier instemming schoolgids 2020-2021*  
Jaarplan 2020-2021*  
2020.09.15 NOT CO* 20200914_Verslag GMR_concept*  
Ad 6. Memo intern a 20200928  
Ad 7. Memo intern b 20200928 Regelement-KCR-Theresia-februari-2015 

 

 
1. Opening en Welkom. 
Vandaag de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Wederom via MS Teams. 
Vandaag vergaderen we zonder het MT. Dit omdat we het vooral willen hebben over de 
functie van de KC Raad en de organisatie daarvan. 

 
2. Kiezen vaste notulist 
Omdat meer structuur gewenst is binnen de KC Raad, heeft de voorkeur de taken 
duidelijker te verdelen. Een vast notulist is er hier één van. Ellis geeft aan dit wel te 
willen doen. De notulen en besluitenlijst worden ism de secretaris (MV) 
vastgesteld.(EvdV) 

 
3. Vaststellen notulen KC Raadvergadering d.d. 22-06-2020 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en kunnen worden vastgesteld en 
gepubliceerd worden op de website. 

 
 

4. Mededelingen vanuit de directie 
Vanuit het MT zijn memo’s gestuurd over de huidige ontwikkelingen. Er is vandaag 
gekozen om zonder het MT te vergaderen omdat dit telkens veel tijd in beslag neemt in 
de vergadering. De mededelingen zijn via de memo’s kenbaar gemaakt aan de KC Raad. 

 
a. Zoals sommige wellicht hebben gemerkt is de website niet compleet, hier 

wordt hard aan gewerkt op het moment 



 

 

b. Anne Verhoef werkt op het moment 50% 
c. Status groene speelplaats: Deze wordt dit jaar nog gerealiseerd. 
d. Status Sport BSO (wordt toegelicht door AS.) 

 
De voorbereidingen voor de sport BSO zijn in volle gang. De inventarisatie is gedaan en 
alle BSO kinderen hebben een workshop gekregen en een flyer met meer info.* 
Anne heeft deze week een werkbezoek om te kijken hoe het op andere locaties gaat. 
Zoals het er nu naar uitziet zal de Sport BSO starten op maandag en vrijdag. Dit omdat 
de groepen en de personele bezetting dit nu het beste toelaat. Vanuit hier wordt verder 
gekeken tot uitbreiding. Dit heeft met personeel en vraag van ouders te maken. De start 
wordt verwacht vanaf november. Ouders krijgen hier tijdig bericht over. De Sport BSO 
wordt een eigen groep, en kan worden afgenomen op de dag dat je komt of extra. Bart 
en Davy zullen de sport BSO gaan draaien. 
 

 
5. Ingekomen post 

 
Intern: SOP en theresiagids 2020-2021 (instemming vereist) 
             Jaarplan 2020-2021 
 

SOP KC Theresia 
Niet iedereen kan het bestand openen. Tekstvlakken en zinnen zijn niet overal volledig te lezen. We 
schuiven deze door naar de volgende vergadering. Mocht er tijdsdruk zitten achter de instemming 
dan kan dit altijd via de mail met Erika worden afgestemd. 
 
Theresiagids 
Hier worden een aantal zaken als onvolledig opgemerkt. Is dit de meest recente versie? 
Deze kan nog niet worden goedgekeurd. Karin koppelt dit terug naar Erika, graag uiterlijk vrijdag 
mailen welke opmerkingen er zijn (KK). Ook dit punt kan pas later goed worden gekeurd. 
 
Wat als genoemd is: 

- Toelating → moet er niet vermeld worden dat er een wachtlijst is? 
- Vd Muydenstraat wordt nog genoemd 
- Moet er niet iets in omtrent de coronamaatregelen, omdat er nu ander gehandeld wordt dan 

beschreven? 
- Teamnamen zijn niet compleet 
- Er wordt nog gesproken over Korein Kinderplein en kinderpleinen. Is dit conform de nieuwe 

stijl van Wij Zijn Jong? 
 
Jaarplan 
Het jaarplan zal een document zijn waar de KC Raad pijlers uitkiest en deze volgt door het jaar heen. 
Het plan is gemaakt n.a.v. het meerjarenplan. Het doel is om inzichtelijk te maken waar we nu staan 
en waar we heen willen.  
De focus ligt in dit plan vooral op rekenen. De vraag wordt gesteld waarom niet een focus op 
begrijpend lezen. Kan de KC Raad inspraak hebben op dit plan en de pijlers/ focusgebieden die 
beschreven worden. 
Karin neemt dit meer in de terugkoppeling naar Erika (KK) ook neemt ze hierin mee op welke manier 
vragen en mededelingen terug bij het MT komen vanuit de KC Raad. 
  



 

 

Extern:  Notulen CO, d.d. 24-09-2020 
               Concept verslag GMR d.d. 14-09-2020 

 
Notulen CO en verslag GMR worden als kennisgeving aangenomen. 
 

6. Professionalisering en werkwijze KC Raad 
We willen dit schooljaar de functie van de KC Raad meer diepgang en inhoud geven. Er wordt nu lang 
niet altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheden en inspraak die de raad heeft. Vergaderingen 
worden voor een groot deel gevuld door mededelingen vanuit het MT. 
Door een vaste structuur neer te zetten met vast taken en vaste terugkerende punten is het doel 
meer diepgang te bereiken en zo ook meer strategisch inzicht te krijgen. 
 
KK en MV hebben een gesprek gehad met Paul Rentmeester en hebben hier aandachtspunten uit 
meegenomen voor verdere professionalisering.  
Er liggen op het moment meerdere plannen met verschillende regels. Zo is het niet geheel duidelijk 
wat de precieze zittingstermijnen zijn en welke onderdelen uit het plan te herschrijven zijn. 
 
MvdN gaat op Sharepoint en/of in de KCR map op zoek naar de laatste versie van de statuten/ kc 
regelement. (MvdN)En vanuit dit document kijken we wat we kunnen herschrijven.(AB) 
 
Er zal ook weer een cursus gegeven worden voor MR leden en we besluiten dat dit eigenlijk een 
vereiste is voor iedereen die plaats neemt in de KC Raad. AB, PP en EvdV  geven aan deze te willen 
gaan volgen.  
 

7. Samenstelling KC Raad 
 
De KC Raad ziet er op het moment als volgt uit met de bij behorende functies: 
 

A. Boertjes  - voorzitter (ouder MR kamer) 
M. v.den  Nieuwenhof – penningmeester (docent) 
K.Kotmans – penningmeester / contactpersoon MT (docent) 
M. Versteeg – secretaris (docent) 
A. Selgert (PM Korein) 
I. Duisters (ouder MR kamer) 
M. Maijs (ouder MR kamer) 
P. Pizzocolo (ouder LO kamer) 
E. van de Ven (ouder LO kamer) 

 
Er wordt gekeken naar de huidige bezetting van de Raad. Deze is nu volgens de beschreven 
plekken/functies bezet. ID en MM besluiten te stoppen. Dus er zullen in ieder geval nieuwe 
verkiezingen worden uitgezet. AB neemt dit met ES op. AB, AS en MM zetten een eerste opzet op 
voor oproep nieuwe ouders. (AB) (AS) (MM) 
 
MV checkt wanneer de cursus plaats zal vinden (MV)  
 

8. Rondvraag. 
 
MvdN geeft aan dat alle vragen rondom coronamaatregelen naar haar gestuurd mogen 
worden, dan zorgt zij dat dit bij Erika terecht komt. 
 
 
 



 

 

 
 KCR- Actielijst vanuit notulen  Wie  Gereed per  Vanuit 

A Punten en aanvullingen voor Theresiagids mailen naar KK Allen 02-10-2020 KCR 

B Aanvullingen SOP/ Theresisgids en Jaarplan bespreken met 
Erika 

KK 02-10-2020 KCR 

C Achterhalen laatste statuten KC Raad MvdN Oktober 2020 KCR 

D Herschrijven / updaten nieuw KCR plan AB Eind oktober 
2020 

KCR 

E Flyer maken voor werving ouders  AB/AS/MM Eind oktober 
2020 

KCR 

F  Verkiezingen uitzetten AB/ES 01-11-2020 KCR 

G Nieuwe cursus MR leden  AB/PP/EvdV Oktober 2020  KCR 

G Synchronisatie kalender app naar agenda ouders. Mark Adriaan 
Mark 

 KCR 

 
 
 

 KCR- Besluitenlijst  Door  

1 EvdV wordt vaste notulist KCR 

2 SOP en Theresiagids kunnen nog niet worden goed gekeud KCR 

   

 


