KC raad (MR) Samenstroom
Datum:
15-07-2021
Locatie:
Online via Teams
Tijdstip:
19.30 uur
Voorzitter:
Rob
Notulant:
Ivo
Afwezig met kennisgeving: Jenny en Marloes
Bijhorende stukken: Basisonline→ MR/vergaderingen/2020-2021/2021-07-15

Nr:
1.

Agendapunt

Opening Kindcentrumraad (MR) vergadering
De vergadering wordt geopend om 19.35 uur

2.

Verslag vorige vergadering

Er zijn geen op-of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering. Binnenkort
wordt overgeschakeld op MS Teams, Basisonline gaat dan vervallen.
3.

Actielijst

Jenny: avond geregeld, 12 oktober
Poster ophangen LIC lid, done
Verder geen open punten
4.

Actuele zaken team

Meeste dingen in werkplan, geen actuele zaken, nieuwe mensen komend schooljaar,
iemand komt administratie doen. Maandag laatste zaken personele bezetting.
5.

Jaarplan evaluatie
Opzet document zeker verbeterd, gesproken over interne totstandkoming, werkgroepen zijn
verantwoordelijk voor speerpunten en zorgen dus ook voor de evaluaties die we
tegenkomen. Terugkoppeling naar het hele team. Geen op/aanmerkingen op het document.
Wel aandacht voor benaming versus benaming die in de wet gebruikt wordt, anders
verwarring mogelijk.

6.

Jaarplan 2021-2022

Opzet en layout duidelijk verbeterd, ook Zorg en MT bijgevoegd om alles bij elkaar te
hebben. Geen op- of aanmerkingen
7.

Kindcentrum Ondersteunings Profiel (KOP)
Alleen tekenen, zie notulen vorige vergadering

8.

Nationaalprogramma onderwijs (NPO)
Onderdeel van jaarplan, instemming vereist, daarom los aangeboden. Gesproken over
uitwerking, meenemen in eerste vergadering nieuwe schooljaar. Ontwikkelingen voor de
toekomst in de gaten houden, hoelang zijn deze middelen beschikbaar?

9.

Werkverdelingsplan
Overlegd met team, mee ingestemd. PMR stemt in

10.

Studiedagen

- woensdag 6 oktober, middag met opvang erbij
- maandag 6 december
- vrijdag 18 maart
- woensdag 30 maart, Studiedag GOO middag en avond. Onderwijs ’s ochtends vrij
- dinsdag 21 juni, organisatie dag
Er wordt ingestemd met deze studiedagen
11.

Informatiegids 2021-2022
Voorheen Kindcentrumgids. Besproken, enkele punten ter verbetering aangebracht.

12.

Formatie & wettelijke bevoegdheden vanuit de MR

Discussie over hoe we dit in komend jaar erbij betrokken te worden. Beleid wordt uitgezet
op stichtingsniveau. Invulling per locatie. Belangrijkste is dat het gedragen wordt, loopt nu
goed.
13.

Status “Traject medezeggenschap”

2 fasen, eerste fase statuut, nu vastgesteld en ondertekend, geen op/aanmerkingen. Fase 2
is gezamenlijke verkenning in najaar 2021. Vanaf nieuwe schooljaar huishoudelijk
regelement gebruiken ipv werkplan. Fase 2 op de agenda zetten.
14.

Informatieavond medezeggenschap

Georganiseerd door GOO-Raad d.d. 7 oktober. Rob gaat er naartoe, wie nog mee wil
melden bij Rob
15.

Vergaderdata KCR 2021-2022

Vastgesteld, aanvang 19.30 uur. Notulist te bespreken.

16.

Ouderavond 12 oktober, Henk de Visser
Vastgesteld

17

Binnengekomen stukken
•
•
•

18.

E-mail GOO-Raad d.d. 2021-06-30 “Informatie over de bekostiging uit het NPO en
notulen GOO-raad.”
E-mail Mandy van Grunsven d.d. 2021-06-05 “Inspectierapport DEF
NO Kindcentrum De Samenstroom (KDV)”
E-mail GOO-Raad d.d. 2021-06-21 “Informatie GOO-raad vergaderingen”

Vragen vanuit ouders
Geen vragen ontvangen

19.

Rondvraag:

Harm:
Corona: komende week activiteiten; Eendracht/musical gr3-4 er niet bij, rest vd klassen bij
elkaar in bubbels.
Afscheidsavond groep 8: team eigenlijk erbij, toch maar niet doen i.v.m.
besmettingsgevaar. Schminken musical? Waarschijnlijk thuis doen.
Laatste schooldag, team uitje, wordt door school niet georganiseerd
Schoolkamp; Ameland versus Beers; financiële bijdrage 50 euro per kind excl. personeel en
vervanging. Veranderende leerling populatie. Er komt een melding in Sam&Sam, kijken wat
de reactie is. Beslissing wordt dus nog uitgesteld.
20.

Sluiten.
De vergadering wordt om 21.37 uur gesloten.

A = Advies
M = meningsvormend
I = instemmen
K = mededeling
V = Volgen
PG = Personeel geleding
OG = Ouder geleding

Voorstel: Vergaderingen KC-raad (MR) 2021-2022
Datum
Locatie
04-10-2021 (maandag)
KC. De Samenstroom
14-12-2021 (dinsdag)
KC. De Samenstroom
09-03-2022 (woensdag)
KC. De Samenstroom
16-06-2022 (donderdag)
KC. De Samenstroom
13-07-2022 (woensdag)
KC. De Samenstroom

Notulant

Goo raad
30-09-2021
20-12-2021
08-02-2022
05-04-2022
07-06-2022

