JAARVERSLAG 2020 - 2021
Medezeggenschapsraad KC Berglaren
Maandag 5 oktober 2020
Deze vergadering heeft niet plaatsgevonden.
Maandag 7 december 2020
- Wijzigingen organisatie en jaarplanning: Belangrijkste punten: De wensen en behoeften vanuit
kennismakingsgesprekken zijn meegenomen naar de visiedag, collectieve verantwoordelijkheid voor het
onderwijs, focus op totale ontwikkeling, werken met expertteams. Deze expertteams (didactisch, pedagogisch
en opbrengstgericht passend onderwijs) zijn samengesteld uit mensen die affiniteit en expertise hebben op dat
gebied. De procesbegeleider is daarbij de schakel naar het MT. Deze teams krijgen een opdracht mee en gaan
daarmee binnen het team aan de slag.
Met deze organisatiestructuur hopen we onder andere onze kwaliteit te verbeteren, het werkplezier te
vergroten, werkdruk te verlagen, de organisatie wendbaarder en sneller te kunnen laten afstemmen op de
praktijk, gemakkelijker doelen kunnen borgen. Alles is terug te vinden in het concept Jaarplan 2020 – 2021.
- Bestuurlijk jaarplan GOO: Belangrijkste punten: Het meerjarenplan is omgezet naar een jaarplan met een
nieuwe opzet. Er is geprobeerd om via de portefeuilles Omgeving communicatie, HR, Kwaliteit en Bedrijfsvoering
een concrete invulling te gaan geven aan deze domeinen. Steeds vanuit het maatschappelijk kader als basis,
gevormd vanuit de GOO identiteit en afgestemd op locatie niveau.
- Voortgang KC ontwikkeling: Er komt een wijziging in de bezetting van de functie van teamleider opvang voor
onze locatie. Tijdelijk wordt deze ingevuld door Karin van de Berkmortel totdat de vacature definitief wordt
ingevuld.
- Voortgang m.b.t. maatregelen Corona: Intern lukt het hanteren van maatrelen (afstand, ontsmetten e.d.)
prima, handelen in geval van besmetting heeft soms wat voeten in aarde en gebeurt zo transparant mogelijk. Er
liggen duidelijke scenario’s voor diverse situaties. Bieden van online onderwijs aan kinderen die (preventief)
thuis zijn lukt over het algemeen snel en goed.
- Adviesaanvraag Diensten en tarieven: Hiervoor lag de inspraak bij de GOO Raad en is er ruggenspraak
gehouden binnen alle locaties. Vanuit onze KC Raad waren er geen aanvullingen.
Woensdag 21 april 2021
- Focus PO: We hebben een feestje gevierd want de doelen van focus PO zijn op alle vakgebieden behaald. Het
zijn de beste resultaten van de afgelopen 3 jaar. We willen bewezen dingen gaan doen en toekomstbestendige
zaken aan gaan pakken. Er moet ook aandacht komen voor het EQ, aandacht voor het sociaal welbevinden van
de leerlingen. Dit wordt stichting breed opgepakt. Te denken valt aan sport, cultuur, muziek etc. Dit kan ook in
vakantieperiodes of voor de BSO ingezet gaan worden.
- Voortgang formatie: We gaan komende schooljaar met een groep minder starten. 2x gr. 1-2, 2x gr. 3, 2x gr. 4,
2x gr. 5, 1x gr. 6, 2x gr. 7 en 2x gr. 8. We houden 1.0 FTE voor IB aan. OOP blijft zoals het was. De uren voor onze
administratieve kracht worden uitgebreid. Werkdrukgelden worden o.a. ingezet voor bureau Qrabbl. Het is
goedkoper dan de inzet van een leerkracht. 2 dagen per week inzet van Qrabbl, ze worden ook ingezet bij de
BSO tot 17.30 uur. Het restant van de werkdrukgelden wordt ingezet voor de eventmanager (vanuit onderwijs)
en 0,6 WTF wordt ingezet voor de werkdrukgeldregeling zoals deze nu is. Ook wordt er geld ingezet voor 1 pm-er
voor het surveilleren, een vast gezicht in de grote pauze.
Vanuit overige subsidies: 0,2 FTE om 13 groepen te maken, woensdagochtend Esther voor de NT2-leerlingen,
Castania wordt hiervan gedeeltelijk betaald, Ingrid krijgt tijdelijke formatieruimte, IB krijgt meer uren, 0,6 FTE als
ondersteuning voor de groepen 1-2 omdat de leerlingaantallen in de loop van het schooljaar zullen oplopen.
- NPO: Nationaal Programma Onderwijs. Er komt geld vrij om de achterstanden bij leerlingen weg te werken. De
interventies worden ingezet op groepen waarbij achterstanden te zien zijn. Dit is niet bij alle groepen het geval.
Tussen de 5 FTE en 8 FTE wordt ingezet vanuit de NPO-gelden. Elke school maakt een schoolscan waaruit
voortkomt waar de gelden ingezet gaan worden. 700 euro per leerling is beschikbaar voor dit schooljaar en het
schooljaar daarna. Na het maken van het jaarplan wordt gekeken waar deze mensen ingezet gaan worden. We
hebben extra middelen gekregen voor de VVE-leerlingen en de subsidie voor de achterstanden van het
afgelopen jaar wordt verlengd. De vervangerspoule wordt aangevuld met 10 FTE.
Donderdag 10 juni 2021
- Formatie: De formatie is nog niet helemaal rond. Een aantal personeelsleden heeft aangegeven KC Berglaren te
gaan verlaten. Doordat er NPO- gelden vrijkomen willen we een derde kleutergroep bijmaken.
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De extra zorg die schoolbreed ingezet wordt, wordt elke 8 weken geëvalueerd. Waar is het nodig? De
ondersteuning voor de groepen 1-2 wordt verdeeld over groep 1 t/m 4. De PM-ers die dit gaan doen worden
hiervoor geschoold.
- Extra gelden: Bureau Qrabbl wordt structureel ingezet op KC Berglaren. Afspraken:
Qrabbl-dagen worden dinsdag en donderdag. Er worden iedere dag 3 workshops verzorgd. Dagen worden
verdeeld onder onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Om de uren eerlijk te verdelen wordt er gewerkt in 10
blokken van 4 weken, waarna de verdeling van de groepen over de dagen wijzigt. Zo komen ook medewerkers
die parttime werken regelmatig aan de beurt. MT stelt daarvoor een rooster op.
De eerste week na de vakantie reserveren we voor de pedagogische activiteiten, tweede week willen we een
soort ‘aftrap’ organiseren. Derde week informatieavond voor ouders.
We richten een leegstaand lokaal in als Qrabbl-lokaal (NPO gelden). Ze bieden een heel breed pakket aan. Er
wordt om de 4 weken geëvalueerd met de contactpersoon van Qrabbl. Voor de eerste 8 weken gaan wij
aanleveren welke workshops wij willen. Daarna gaan we kijken of ze aan kunnen sluiten bij de proeftuinen. Er
wordt gekeken of de dag verlengd kan worden voor de BSO. Misschien ook leuk voor de jongste kinderen (2-4).
De eventmanagers blijven, de leerkrachten worden nog een aantal keer vrij geroosterd, ZAT-overleg wordt
ingevuld, extra mensen voor surveillance. Verdere invulling: zie notulen vorige vergadering.
- Inzet NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs): Er is een scan gemaakt. Hierbij is gekeken naar de resultaten. Er
is 225.000 euro voor 1 jaar, 700 euro per leerling. Daaruit zijn de volgende adviezen gekomen:
* Verbeteren van de kwaliteit van de leerkrachtvaardigheden.
* Extra onderwijstijd voor de groepen 4 en 5 voor het technisch lezen.
* Leren van met en van elkaar door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen.
* Expertteams pedagogiek en didactiek laten begeleiden door externe professionals die ruime ervaring hebben
met vergelijkbare trajecten op andere kindcentra.
* Overleg met de organisatie ‘Goed bezig!’ welke vanuit de gemeente al werkzaam is binnen de school om te
onderzoeken of er een uitbreiding mogelijk is om tegemoet te komen aan de veelgenoemde wens het
sportprogramma te versterken.
* Optimaal gebruik te maken van alle digitale leermiddelen voor leerlingen.
* Samenwerking met Qrabbl goed monitoren en te faciliteren, omdat ook aandacht voor talentontwikkeling en
culturele vorming hoog op de wensenlijst staan van zowel ouders, kinderen als medewerkers.
* Implementatieproces van de nieuwe rekenmethode intensief laten begeleiden door een externe professional
en naast het basisprogramma budget vrij te maken voor individuele ondersteuning voor leerkrachten die aan dat
basisprogramma niet voldoende hebben.
* Een medewerker de scholing tot specialist begrijpend lezen te laten volgen.
* NT2 specialist in te zetten als coach/kennisbank
* Informele bijeenkomsten te organiseren met een thema en daarvoor een inspirerende spreker uit te
nodigen (kindercafé’s)
* De aanwezige gespecialiseerde leerkracht met pedagogische opleiding uit te roosteren om ook dat traject goed
te monitoren en te ondersteunen.
- Uitslag eindtoets groep 8: Ze hebben de gestelde doelen behaald. Woordenschat scoort heel laag. Voor taal,
spelling en rekenen scoren we hoger dan gemiddeld.
- Imago van ons KC: We gaan de PR van KC Berglaren veranderen. We vinden de diversiteit positief maar het zit
ons naar buiten toe ook in de weg.
- GOO Raad: Niet elk KC heeft een afvaardiging in de GOO-raad dus niet iedereen heeft een rechtstreeks lijntje
met de GOO-raad. Binnen de GOO-raad zijn er 4 commissies nl. Communicatie en Organisatie, Personeelsbeleid,
Bedrijfsvoering, Onderwijs Opvang en Kwaliteit. Er zitten mensen vanuit de opvang en vanuit het onderwijs in.
Christiaan Corstens neemt alleen deel aan onze KC-raad-vergadering als er relevante informatie voor ons is of hij
kiest ervoor om de informatie door te sturen.
Dinsdag 6 juli 2021
- Instemming: De KC-raad stemt in met onderstaande stukken.
a.De handreiking medezeggenschap
b.Medezeggenschapsstatuut van Stichting GOO
c.Medezeggenschapsreglement voor de GMR
d.Medezeggenschapsreglement voor de MR
e.Modelreglement voor een ondernemingsraad
f.Modelreglement voor een oudercommissie
g.Inventarisatie medezeggenschap (voor directeuren).
h. KOP (kindondersteuningsprofiel) KC Berglaren 2020-2021: De KC-raad stemt in met het KOP KC Berglaren.
i. KC informatiegids: De KC-raad stemt in met de schoolgids.
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