Notulen KC-raad Samenstroom
Datum:
14-12-2021
Locatie:
Online, via Teams
Tijdstip:
19.30 uur
Voorzitter:
Rob
Notulant:
Margaret
Afwezig met kennisgeving: Ivo en Bianca
Bijhorende stukken:

Nr:
1.

Agendapunt

2.

Verslag vorige vergadering
Bijbehorende stukken:
Notulen 04-10-2021: deze zijn goed gekeurd door de vergadering. Deze
komen op de website.
Actielijst

3.

Opening Kindcentrumraad vergadering
Welkom allemaal, we zijn weer lekker online.

Status
K

Voorbereiding
Rob

I

Rob

Margaret zet ze
op de site
K

Rob

K

PG

Bijbehorende stukken
MR/actielijst.xlsx
Geen openstaande punten
4.

Actuele zaken Team
• Studiedag gehad met allerlei zaken besproken.
• Rommelig op school met de corona besmettingen
• Kamplocatie gevonden voor groep 8
• Anouk v L en Mandy v G zijn zwanger
• Morgen gaat het MT aan de slag met de maatregelen voor het
sluiten van de scholen. Één week eerder als de geplande
kerstvakantie.
• Het is erg lastig om de vervangingen opgelost te krijgen.

5.

A
Begroting KC Samenstroom 2022
Presentatie en toelichting tijdens de vergadering.
De begroting is in grote lijnen besproken met KCraad. Hierin zijn we
adviserend en Rob zal deze begroting ondertekenen. We hebben een
duidelijke uitleg gehad.
V
Vervanging Mandy
Mandy gaat ons verlaten , ze heeft een nieuwe baan als interne
beleidsmedewerker van GOO.
We willen graag zo snel mogelijk een nieuwe teamleider met specialisatie
opvang. Femke en Harm zijn hier druk mee bezig en hopen zo snel
mogelijk nieuwe ontwikkelingen te delen.

Femke/Harm

7.

Evaluatie NPO-plannen
Opbrengsten en bijstellingen eerste evaluatie.
• Toen het plan er was zijn we snel bezig gegaan met uitvoeren
hiervan.
• De 12 NPO plannen zijn door teamleden in groepjes geëvalueerd
op de studiedag.
Dit kwam er naar voren:
• Veel plannen zijn goed en hebben geen aanpassingen nodig
• Het geven en ontvangen van feedback naar kinderen toe, daar is
behoefte aan.
Rob vraagt: Moeten jullie verantwoording afdragen aan het ministerie?
Antw.: Nee niet verplicht maar wij willen wel graag goed wegzetten
waarvoor we het geld voor gebruiken. Zeker voor de lange termijn.

V

Harm

7.

Tevredenheidsonderzoek (29 nov.)
Toelichting.

V

Harm

6.

Femke

•

8.

De resultaten worden verwerkt en later worden die gedeeld met
KCR.

Nieuwbouw Commanderij College
ED https://www.ed.nl/de-peel/commanderij-college-gemert-dolblij-met-

K

Rob

K

Rob

V

Rob

V

Rob

langverwachtenieuwbouwplan~a2464d64/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

Wil het Commanderij College in het Molenbroek een nieuw gebouw
zetten? We houden het in de gaten en mocht iemand meer weten, laten
we het dan delen met elkaar.
9.

Doonheide II

Hierbij geldt hetzelfde als bij de Commanderij. We houden het in de gaten
en delen het met elkaar zo gauw we iets weten.
10.

Status traject medezeggenschap
Stand van zaken.

Fase 1 is achter de rug en is allemaal ondertekend.
Fase 2 Integratie medezeggenschap? Wij hebben de ambitie om de
ontwikkeling van kinderen vorm te geven in een doorlopende lijn van 0-13.
Daar past een integraal beleid voor opvang en onderwijs bij. Een logische
stap is dan ook de integratie van medezeggenschap op kindcentrum- en
instellingsniveau, daar waar de geledingen binnen de kindcentra deze stap
gezamenlijk willen zetten.
Mogelijke opties zijn:
1. Geen integratie en geen samenwerking - handhaven afzonderlijk
organen school en opvang. Die organen opereren zelfstandig en
afzonderlijk (los van elkaar).
2. Samenwerking - de afzonderlijke organen school en opvang blijven
bestaan, maar we zorgen voor een goede onderlinge dialoog door
gezamenlijke vergaderingen.
3. Samenwerking in de vorm van integratie - de afzonderlijke organen voor
school en opvang mandateren hun wettelijke taken naar een
gemeenschappelijk orgaan voor opvang en onderwijs.
Mocht de vraag komen vanuit het bestuur om onze mening te horen
bespreken we dat t.z.t.
Marloes: Er is een vraag gekomen aan het LOC om aan te sluiten bij een
vergadering in januari bij de COC Centrale Ouder Commissie in Beek en
Donk? Marloes begrijpt niet meer hoe het nu allemaal geregeld is. Is er
een COC wat doet die etc etc. ?

11.

Marloes gaat met Sharon overleggen en bekijken wat hier mee te doen.
Evaluatie jaarvergadering 2021
• Spreker Henk De Visser was interessant.
• Er waren veel ouders niet, terwijl ze zich wel hadden
•

•
•
•

opgegeven.
Voor volgende keer een poll aanmaken om behoefte van de
ouders te peilen. Welk item is interessant? Wat willen
ouders waar is behoefte aan.
Inhoud van het praatje van de oudervereniging/ KC graag
kort houden
Jenny vraagt evaluatie van de OR aan Jeroen. En zegt tegen
hen dat we een poll aanmaken.
Als de opkomst te laag is t.o.v. de kosten van de spreker dan
moeten we ons misschien afvragen wat te doen?

12.

Aftreedschema MR:

V

Rob

V

Rob

K

Rob/Ivo

M

Rob

M
Rondvraag:
Margaret: Volgend jaar valt Sint op maandag 5 dec. normaal gesproken is
er op 6 dec. een studiedag en zijn de kinderen vrij. Vanuit de sintcom. Is de
vraag gekomen om op 5 dec. een studiedag te plannen en op vrijdag 2 dec.
Sint uit te nodigen op de Samenstroom. Dan hebben de kinderen een lang
weekend en geen onderbroken schoolweek. Wat vinden jullie hiervan?

Rob

Naam
Rob Nijhof
Jenny de Wit
Ivo van Erp

Eerste
termijn
2014-2015
2017-2018
2015-2016

Laatste
termijn
2020-2021
2020-2021
2021-2022

Aftreden/
herkiesbaar
April 2021
April 2021
April 2022

Herkiesbaar
?
?
?

Bianca v Hamersveld
Marieke Vissers
Margaret Jansen

2017-2018
2016-2017
2017-2018

2020-2021
2022-2023
2020-2021

April 2021
April 2023
April 2021

?
?
?

Een MR jaar loopt van 1 mei tot 30 april het daar op volgende jaar
Zitting in Medezeggenschapsraad voor drie jaar. Daarna kun je, je herkiesbaar
stellen.
Bij voortijdig aftreden van een MR lid neemt de nieuwe gekozen kandidaat de
resterende zittingsjaren over.
Indien er één aftredend is i.v.m. aflopende termijn van drie jaar en er is een
kandidaat die voortijdig aftreedt, krijgt de kandidaat met de meeste
voorkeursstemmen een zittingsduur van drie jaar.

13.

14

15.

Denken jullie even na of je verder gaat in de KCR.?
Het is fijn als je dit op tijd aangeeft.
Gebruik Teams voor de KCR
Margaret:
• Ik heb de bestanden geordend maar als er andere ideeën zijn is
dat ook prima.
• Tip: De link die Marieke maakt in de agenda's, die kun je openen
met de controle toets
Binnengekomen stukken
• Beantwoording adviezen dienstenaanbod
(zie e-mail d.d. 2021-11-23)
• Nieuwsbrief stichting GOO (2021-11-10)
• Dienstenaanbod – Notulen GOO-raad en Nieuwsbrief GOO – nr 2
(zie e-mail d.d. 2021-10-07)
Vragen vanuit ouders
• Er is een gezond traktatie beleid op school, leerkrachten
•

16.

moeten dan ook het goede voorbeeld geven.
Geven ouders ooit door, dat er bv. ‘s avonds veel overlast
van jongeren is op het speelplein?

Ons antwoord:
Wat doen andere scholen? Stichting breed afspreken?
Als KCR hebben we hier geen mening over.
17.

Sluiten. 21.50 uur sluiten we de vergadering.

K

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

Vergaderingen KC-raad (MR) 2021-2022
Datum
Locatie

Notulant

Goo raad

Margaret
koppelt dit
terug naar
Susan die in de
Sintcom zit.
Rob

04-10-2021
14-12-2021
09-03-2022
16-06-2022
13-07-2022

(maandag)
(dinsdag)
(woensdag)
(donderdag)
(woensdag)

KC. De
Online
KC. De
KC. De
KC. De

Samenstroom
Samenstroom
Samenstroom
Samenstroom

Marieke
Margaret
Bianca
Ivo
Jenny

21-09-2021 & 30-09-2021
20-12-2021
08-02-2021
05-04-2021
07-06-2021

