NOTULEN
KC Raad
Dinsdag 10 december 2019
Aanwezig: Femke Verhaaren (tot en met punt 5), Eefje Vos, Michelle van Leerdam, Ruben van Veenendaal, Danielle
Vermeulen, 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, de agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen vergadering d.d. donderdag 7 november 2019
Geen aanvullingen, de notulen worden vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgaande post
Er is namens de KC raad een felicitatiekaart naar Juul gestuurd vanwege de geboorte van haar zoon.
4. Actiepuntenlijst
Zie actiepuntenlijst onderaan deze notulen.
5. Mededelingen onderwijs en opvang (MT)
- Begroting: Het eerste begrotingsgesprek is geweest. We krimpen momenteel, waardoor er minder
financiële middelen beschikbaar zijn. Daarnaast ontvangen wij wel extra gelden gebaseerd op de
samenstelling van onze leerlingpopulatie. Ook zijn er werkdrukgelden ter waarde van 0,7 fte (full
time employee werktijdfactor) te besteden. In het team zijn al gesprekken gevoerd over de mogelijke
inzet hiervan. Op het moment dat de begroting definitief is, zorgt Femke ervoor, dat deze wordt
bekeken en getekend door de voorzitter van de KC Raad.
- Ontwikkelingen GOO: Het document met informatie over de aangepaste organisatiestructuur en de
inrichting van de kindcentra clusters binnen GOO wordt kort doorgenomen. De gesprekken in het
traject naar benoeming van de clusterdirecteuren starten komende week.
6. Ouderraad KC Berglaren
Thema avond: Deze is gepland op 7 april 2020. Liebeth, Margje en Sjouke zijn al bij elkaar geweest
om een geschikte gastspreker te vinden. Dat is Eva Bronsveld geworden, het thema wordt in overleg
met haar nog vastgesteld.
Verder geen aandachtspunten.
7. GOO Raad
Er is momenteel geen input die hier besproken hoeft te worden.
Wij vinden het belangrijk, dat medezeggenschap -niet alleen binnen ons kindcentrum maar
stichtingbreed- zichtbaar en transparant hoort te zijn. Vastgestelde notulen van de GOO Raad
worden voortaan gelijktijdig naar de KC Raad en medewerkers verstuurd. Belangrijke zaken -voordat
de notulen zijn ontvangen- komen soms al eerder in onze vergadering terecht na overleg tussen
Christiaan Corstens en onze voorzitter.
8. Punten KC Raad
- Leerlingenpopulatie: Hiervan wordt een overzicht uitgedeeld wat kort door Sjouke wordt toegelicht.
- Evaluatie continurooster / uitslag enquête: De resultaten van de enquête over de school- en
pauzetijden die onder ouders, kinderen en team is gehouden zijn voorafgaand aan de vergadering
aan het team en de leden van de KC Raad gemaild. In de vergadering wordt er kort over gesproken.
De KC Raad heeft op basis van deze opbrengsten enkele aanbevelingen die Sjouke meeneemt naar
het MT.
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- MR cursus 20 januari: Margo en Ruben melden zich hiervoor aan.
- Oprichtingsstukken: Deze zijn voorafgaand aan de vergadering naar alle leden toegestuurd. Er zijn
enkele aanvullingen. Margo zal de stukken aanpassen en de definitieve versies op Teams plaatsen.
Margo heeft over de mandaatverlening nog gesproken met de huidige bestuurder (Bert Otten). Wij
mogen het eerder afgegeven mandaat vanuit de MR meenemen naar de KC Raad.
Onze statuten en Reglement worden bij deze vastgesteld.
9. Rondvraag en sluiting
Ruben sluit de vergadering om 22:00 uur.

Volgende vergadering: dinsdag 11 februari 2020
Actiepunten

1

Wat
Aanbevelingen van de KC Raad m.b.t. lunch- en pauzetijden meenemen naar
het MT

Wie
Sjouke

2

Oprichtingsstukken KC Raad aanpassen en definitief maken

Margo

Blz. 2 / 2

