Notulen KC-raadsvergadering
Maandag 29-03-2021
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezigen: Erika Spreen [ES], Ineke Duisters [ID], Monique van den Nieuwenhof [MvdN], Marnie
Versteeg [MV], Karin Kotmans [KK], Ellis van de Ven [EvdV] , Adriaan Boertjes [AB], Manoëlle Maijs
[MM], Pien Pizzocolo [PP], Nahid Rahmouni [NR], Mignonne van de Valk [MvdV], Mark Pansier [MP].
Afwezigen: Loubna [L]
Ingekomen stukken:
Uitnodiging deelname aan Centrale Oudercommissie (Korein). Vraag is of we hieraan zouden willen
deelnemen, tevens de vraag of het lukt om deel te nemen. Er is altijd maar plek voor een zeer beperkt
aantal deelnemers. We zullen Annika en Loubna vragen naar nut van deelname en dan bepalen of we
ons hiervoor gaan inspannen.

1. Welkom
AB heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden.
2. Vaststellen notulen KC Raadsvergadering 25-01-2021
Notulen zijn vastgesteld.
3. Dank aan leden die die raad gaan verlaten
AB dankt ID, EvdV en MM voor hun trouwe dienst de afgelopen jaren. Er is bij hen vandaag
een bloemetje bezorgd. Zij danken ons op hun beurt voor de samenwerking en wensen ons
veel succes de komende periode.
4. Welkom aan de nieuwe leden
NR, MvdV en MP worden door AB welkom geheten. Zij stellen zich kort voor en geven
toelichting wat hen heeft doen besluiten zich kandidaat te stellen. We zijn blij met hun
deelname.
5. Bespreken vaste notulist en deelnemer GMR
Nu EvdV de KC raad verlaat, komt haar functie als notulist en als deelnemer aan de GMR
vrij. Allen denken erover na wie deze rol op zich wil gaan nemen. Voor de eenduidigheid is
het prettig als de notulist een vast persoon wordt. Mbt deelname aan de GMR is onduidelijk
of dit een lid van de LO kamer mag zijn. Zo ja, dan heeft MvdV evt. interesse om dit te gaan
doen. Dit wordt nog nagevraagd.

6. Vaststellen huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk regelement is door iedereen gelezen (ook door de nieuwe leden). Hier is
geen commentaar op. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
7. Op-/aanmerkingen tav gezondheid- en veiligheidsplan en pedagogisch werkplannen
PP noemt dat het gezondheids- en veiligheidsplan vooral gaat over het voorkomen van
onveilige sitiuaties en in welke gevallen we de risico’s accepteren, maar niet benoemd op
welke manier de school ambieert gezond te zijn (bijv. beweging en gezonde voeding)
EvdV mist in het huidige gezondheids- en veiligheidsplan het ‘alleen buitenspelen’ bij de kop
‘kleine risico’s’.
AB is opgevallen dat er tijdens het buitenspelen bij de BSO uit de buitenkraan wordt
gedronken en vraagt zich af of dit veilig is. Tevens de vraag of er iets mbt corona moet
worden opgenomen in dit plan. Antwoord van ES: ‘nee, dit is niet nodig’. Verder de vraag
wie vanuit het KC het aanspreekpunt is mbt AVG en of dit benoemd moet worden in het
plan. Vlgs ES is dit een punt wat hier niet in moet, maar als de KC raad daar breed meer over
wil weten, moet dit een keer geagendeerd worden.
ES neemt bovenstaande punten mee naar Elly Dobbelsteen en deze zullen nog worden
verwerkt. PP kan benaderd worden voor ondertekening.
8. Vakantieplanning 2021/2022
ES bespreekt het voorstel mbt de vakantieplanning voor volgend schooljaar. Dit voorstel
wordt aangenomen. Vakantieplanning akkoord.
9. Volgende GMR 19-04-2021
Aan Judith de Jonge dient te worden doorgegeven wie de nieuwe deelnemer wordt, hier
dienen we nog een besluit over te nemen.
10. Ouderbijdrage
Er heeft nog steeds een deel van de ouders geen ouderbijdrage betaald. Er zou een
herinnering gestuurd worden, maar NR, geeft aan deze niet gehad te hebben. Onduidelijk of
dit een incident is, of dat meer ouders de herinnering niet hebben gehad. NR geeft aan dat
het goed is, wanneer er gecommuniceerd wordt waar het geld in deze tijd aan uitgegeven
wordt. Aangezien bepaalde activiteiten niet door konden/kunnen gaan. Als ouder helpt het,
als je weet waar het wél aan wordt besteed, om het alsnog over te maken. Zij heeft deze
geluiden ook van andere ouders gehoord.
MvdN en KK zorgen voor volgende vergadering voor een overzicht van huidige stand van
zaken (hoeveel komt er binnen, waar is geld aan uitgegeven?). Tevens gaan zij na of de
herinnering wel/niet is gestuurd. Mocht deze nog niet zijn gestuurd dan passen zij de brief
aan en zorgen zij ervoor dat deze alsnog wordt gestuurd.

11. Hoe verder met de professionaliseringsslag van KC raad?
Jaarplanning is opgesteld door AB en kan veel richting geven aan het handhaven van een
bepaalde structuur gedurende het schooljaar. Tevens is er de optie om met Paul ? een
aparte bijeenkomst te organiseren om samen te sparren waar we voor willen staan als KC
raad en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer onze eigen agenda bepalen. Nieuwe
leden geven aan dat vooral communicatie tussen KC en ouders beter kan/moet.
12. Rondvraag.
MV geeft aan dat haar opvalt dat een toenemend aantal kinderen koek mee naar school
neemt. PP merkt op dat haar opvalt dat bij de BSO vaak zoetigheid wordt gegeven. Gezonde
voeding blijft dus zowel vanuit KC, als vanuit ouders een aandachtspunt.
13. Afsluiting
AB dankt eenieder en sluit de vergadering.
Volgende vergadering: 14-06-2021
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