Notulen KCRaad vergadering: 13 november
KCRaad
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Pitch Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft een pitch voorbereid voor aanschaf van een schoolkonijn. Het
stimuleert de concentratie, kan kinderen troost/rust bieden. De leerlingen hebben e.e.a.
uitvoerig uitgewerkt en hebben zelfs nagedacht over weekend/vakantie opvang. KCraad is hierin
adviserend aan het dagelijks bestuur. Bestuur zal uiteindelijk keuze maken.
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Werkgroep Gezond Gedrag
Rik neemt ons mee in de activiteiten waar de werkgroep mee bezig is. Er gebeurt op het
kindcentrum heel veel, maar zonder eenduidigheid of doorgaande lijn.
De werkgroep is druk bezig met het vignet Gezonde school (GGD). Dit is een keurmerk waardoor
het kindcentrum kan laten zien dat ze er mee bezig zijn en het belangrijk vinden. Vanuit de GGD
wordt dit ook getoetst.
Algemene criteria gekoppeld aan (minimaal) 1 van de 8 deelcertificaten > vignet gezonde school
- Voeding
- Beweging en sport
- Welbevinden
- Roken en alcohol
- Relaties en seksualiteit
- Fysieke veiligheid
- Milieu en natuur
- Mediawijsheid
School heeft gekozen voor het onderdeel beweging en sport. De gemeente wil middels een
vragenlijst meer inzicht krijgen op sport, gewicht > kijkend per wijk. Hierop kan beleid en geld
besteed worden. Dit betekent dat alle ouders in de komende periode worden aangeschreven en
men op vrijwillige basis al dan niet participeert.
KCraad geeft aan geen bezwaar te hebben op deze aanpak maar geeft ook vanuit verleden aan
dat dit vrijwillig en anoniem moet gebeuren en dat ook kinderen geen inzicht mogen hebben in
resultaten van andere.
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Voor meer informatie >> www.gezondeschool.nl
Notulen vorige vergadering (18 oktober)
Notulen zijn vastgesteld.
Ingekomen stukken
• Mail t.a.v. verwerkingsovereenkomst AC
Er is een mail binnengekomen omtrent incasseren van vrijwillige bijdrage school vanuit
activiteitencommissie en hoe hierin de medewerker van KC de hoven een bijdrage in levert.

Wanneer de procedure strikt gevolgd wordt, krijgt de administratief medewerkster een aantal
uren waardoor zij de mogelijkheid heeft om contact met ouders te leggen. Dit moet niet
neergelegd worden bij de leerkrachten.
Voorstel vanuit de KCraad;
- communiceren van het proces
- kan het bedrag gesplitst worden zodat ouders een bewuste keuze kunnen maken?
• Mail t.a.v. schoolplein
Er is een mail binnengekomen met klacht over zanderigheid/modder van het schoolplein waarin
met name aangegeven wordt dat de tegels rondom de ingang verzakt zijn en het juist bij
betreden van schoolplein een vieze bende is. De MR erkent het probleem. De aanpassingen die
afgelopen zomer gedaan zijn hebben echter onvoldoende. Dit wordt aangegeven bij Facilitair.
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• GMR
De vergadering van de GMR is gisteren geweest. Er is veel besproken waaronder de staking.
Leerkrachten zouden gaan staken, toen weer niet. De directeuren hebben onderling met elkaar
een gezamenlijke boodschap opgesteld.
CvB steunt de staking maar betaald niet door (korten op het loon). Uiteindelijk kwam ook het
bericht vanuit het ministerie van OCW; Zij betalen wel door aan het bestuur, dat geld hoort
terecht te komen bij de scholen. CvB heeft nu besloten dat ze toch de lonen uitbetalen, met
terugwerkende kracht.
De PMR zal richting GMR hier nog reactie op geven.
Communicatie/Afstemming
• Oudergesprekken (behoeftepeiling, wat willen ouders)
Vanuit de leerpleinen kwam naar voren dat ouders aangaven dat er voldoende gesprekken
waren of dat in bepaalde gevallen de (maatwerk)gesprekkencyclus al loopt.
Er wordt momenteel door een groep docenten gekeken naar de vorm van het gespreksformulier
en de vraagstelling hierin. Hierover worden we in 2020 geinformeerd.
• Uitleg pilot Brighter (portfolio)
School kijkt dit jaar hoe ze verder gaan met portfolio/Brighter.
• Gebruik app
Informatie moet gaan via de app (op maandag belangrijke informatie, rest van de week is leuk
nieuws) en niet via de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal misschien in de toekomst gaan
verdwijnen.
Agendapunten volgende vergadering 29 januari
• Huisvesting n.a.v. teldatum leerlingen
• Cito resultaten
• Voedingsbeleid
• Tarieven gezondheidsverslag
• Kindcentrummonitor (enquête 1x per jaar)
• Meerjarenplan 2019-2023
• Locatie jaarverslag BSO/Opvang
• Veiligheids- en Gezondheidsverslag
Communicatie achterban
Ouders kunnen de notulen teruglezen op de website.
Traktatie-afspraken regelmatig herhalen naar ouders en collega’s. Vooral gezien het feit dat er
op het kinderdagverblijf met regelmaat nieuwe kinderen/ouders binnen komen.
Rondvraag en afsluiting gezamenlijke vergadering

KCRaad MR-agenda
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Begroting
MR wil graag door een inhoudelijk expert meegenomen worden in de jaarlijkse begroting en hoe
e.e.a. is opgebouwd. Voor zover nu ingeschat kan worden is e.e.a. goed begroot. Agenderen
voor volgende vergadering
Leerlingenaantal (1 oktober 2019)
455 leerlingen zijn geteld op 1 oktober 2019. In de volgende vergadering zien we graag terug
hoe dit past/afwijkt van de meerjarenbegroting én prognose voor huisvesting van de toekomst.
Klachtenregeling; is niet aan bod gekomen. In het volgend overleg wordt besproken of
klachtenregeling bekend is, hoeveel officiële klachten er in 2019 zijn binnengekomen en of e.e.a.
volgens regeling besproken/verwerkt is.
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Globale vooruitblik formatie 2020
Hier kan nog geen uitspraak over gedaan worden
5
RI&E
Klimaat blijft een probleem. In januari staat dit op de agenda.
Geluid gymzaal > bij de volgende vergadering terugkomen op het Plan van Aanpak. Er staan
meerdere data in de documenten 8-1-2020 / 1-8-2020 > wat moet dit zijn, gezien het werk dat
geleverd moet worden en of dit haalbaar is.
PSA > 2022 vinden we erg lang duren, we snappen dat dit op bestuursniveau meer tijd nodig
heeft.
KCRaad OC-agenda
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Evaluatie Veiligheid/ BHV en AVG;
Dit is bij de MR besproken
Rapportage Kind Volgsysteem (ZIKO)
Ziko wordt nu binnen 0-4 jarige gebruikt, mogelijk dat er gekeken wordt naar een
Kindcentrumbrede werkwijze (dus ook ivm gespreksformulieren van gesprekken school) waarin
welbevinden de belangrijkste pijler is. Hierover worden we in 2020 geinformeerd.
Advies over prijsverhoging tarieven opvang
KCraadleden (OC) hebben deelgenomen aan organisatiebreed overleg omtrent deze
verhogingen waar vanuit bestuur van de organisatie aan alle scholen/opvangorganisaties is
verklaard hoe e.e.a. tot stand is gekomen. Dit is daarna in een brief verwoord waarop ook onze
opmerkingen zijn meegenomen en e.e.a. wordt daarna verspreid door bestuur. De zorgvuldige
wijze waarop iedere school/opvang organisatie is meegenomen wordt als prettig ervaren.

