NOTULEN
KC Raad
Dinsdag 11 februari 2020

Aanwezig: Eefje Vos, Michelle van Leerdam, Ruben van Veenendaal, Liesbeth Geurts, Moniek van de Vossenberg, Sjouke
van Kessel, Margo Franssen (notulant)

1. Opening en vaststellen agenda
Ruben opent de vergadering, enkele punten worden verschoven omdat daar nog niet voldoende
over bekend is. Femke sluit om die reden nu niet aan bij de vergadering.
De agenda wordt voor het overige vastgesteld.
2. Notulen vergadering d.d. donderdag 10 december 2019
Geen aanvullingen, de notulen worden vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande post
Er is geen inkomende of uitgaande post.
4. Actiepuntenlijst
Zie actiepuntenlijst onderaan deze notulen.
5. Mededelingen onderwijs en opvang
- Voedingsbeleid kinderopvang en BSO: De betreffende werkgroep heeft hiervoor een concept
gemaakt, conform GGD voorschriften, wat voorafgaand aan de vergadering is verspreid. We vinden
het een duidelijk concept, wat weinig interpretatie behoeft.
Het concept wordt bij deze vastgesteld.
- Inspectieverslag Nader onderzoek GGD d.d. 6 januari 2020: Dit onderzoek was een vervolg op het
onderzoek op 20 augustus. De dingen die toen misten zijn nu aangevuld. Een en ander is
goedgekeurd.
- Pedagogisch beleid: Het pedagogisch beleid is voorafgaand aan de vergadering naar alle leden van
de KC Raad gemaild. Met name de uitbreiding van de VVE uren voor de kinderen van peuterwerk
voegt erg veel toe.
6. Ouderraad KC Berglaren
Als aanvulling op de vorige vergadering: Er zijn nog erg weinig aanmeldingen voor de thema “Fijn dat
je er bent” met Eva Bronsveld. Sjouke gaat samen met Liesbeth hiervoor nog wat promotiemateriaal
maken. Er zijn verder geen zaken die nog in deze vergadering besproken hoeven te worden.
7. GOO Raad
Notulen GOO Raad d.d. 12 november 2019 zijn doorgestuurd en doorgenomen.
8. Punten KC Raad
- Opbrengst MR cursus: Ruben en Margo hebben de MR cursus van maandag 20 januari bijgewoond.
Daar zijn onder andere vragen gesteld over de gang van zaken rondom de herstructurering binnen
GOO. Deze vragen liggen ook binnen de GOO Raad en worden daar opgepakt.
- School- en pauzetijden: De aanbevelingen van de KC Raad naar aanleiding van de enquête zijn
meegenomen naar het MT. Van daaruit liggen er nu een aantal opties rondom de invulling van de
schooltijden en pauzetijden. Deze opties worden aan het team voorgelegd. Dit komt dan nog terug in
de KC Raad.
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9. Rondvraag en sluiting
Eefje merkt op, dat ze het jammer vindt dat het schoolrapport alleen maar digitaal wordt verstrekt.
Ruben sluit de vergadering om 21:15 uur.

Volgende vergadering: woensdag 1 april 2020

Actiepunten

1
2

Wat
Thema avond
Pauze- en schooltijdenopties meenemen naar het team en uitslag mee terug
naar de KC Raad

Wie
Sjouke en Liesbeth
Sjouke en Margo
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