
Notulen KC raad (MR) Samenstroom 

Datum: 19-04-2021 

Locatie: Online via Teams 

Tijdstip: 19.30 uur 

Voorzitter: Rob 

Notulant: Bianca 

Afwezig met kennisgeving: Marieke 

 

Nr Agendapunt Actie/Wie 

1. Opening Kindcentrumraad(MR) vergadering 
 

 

2. Verslag vorige vergadering 2021-02-02 
Rob:  
Er miste een aantal bestanden. De notulen waren weg. 
De rechten stonden niet goed.  De aanpassing is ondertussen gedaan. 
Notulen: Goed gekeurd. 

 

3. Actuele zaken team 

• Studiedag: N.a.v. de toets ronde heeft er een schoolbespreking 
(groepsgerichte fase) plaatsgevonden. Ook hebben we de stand 
van zaken m.b.t. IPC besproken. Afgewisseld met een walking 
lunch. 

• Geboorte Odin: zoon van juf Maartje en Rens.  

• Leerkracht Karin vd B is zwanger. 

• Wisseling stagiaires: Van groep 8 naar groep 4. 

• Media: Advies gr 8 wordt pas opgepakt als er meer duidelijk is. 

• Sneltests: Komende weken worden die geleverd, per 
medewerker 25 stuks. Afgelopen periode zijn er geen 
besmettingen bij leerkrachten geweest. Vervanging wordt 
steeds krapper en werkdruk neemt toe. 

 
 
 
 
 
Er is een kaart 
gestuurd 
namens KCR 
naar juf 
Maartje. 

4. Tussenevaluatie jaarplan KC Samenstroom 
Eind januari hebben kartrekkers van de diverse werkgroepen input 
gegeven voor de tussenevaluatie. De meeste onderwerpen hebben 
doorgang kunnen vinden. 

• Voor IPC is het tussendoel niet gehaald i.v.m. het onderwerp dat 
wegviel door Corona. Dit wordt doorgeschoven. 

• ICT: Op stichtingsniveau zijn er 3 ICTers. Op schoolniveau is er 
een werkgroep ICT. Deze werkgroep heeft een coördinerende 
rol: Organisatie, input leveren, helpdesk intern, expertgroep. 

 

5. Nationaalprogramma onderwijs 
Er is eind maart een brief gekomen van minister SLOB. 
Er moet een schoolscan plaatsvinden. 
GOO heeft een enquête uitgezet op basis waarvan wordt gekeken wat 
we gaan doen van het geld wat vrijkomt voor NPO. 
Standpunt school: Afwachten tot er meer duidelijkheid komt. 
Voor VVE kinderen zou er een inhaalprogramma kunnen komen in de 
vakantie. Er zijn vraagtekens of hier voldoende behoefte aan is. 
Op stichtingsniveau moet het opgepakt en verantwoord worden. Op 
schoolniveau moet het plan gemaakt worden. De komende 1,5 maand 
hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen. 

Harm/Rob: 
Info die binnen 
komt wordt zo 
snel mogelijk 
met KCR 
gedeeld 



AVS heeft onderzoek gedaan: Meer dan helft ziet het NPO niet zitten. 
Er moet tijd vrij gemaakt worden voor het aansturingsniveau. 

6. GGD rapport 
Er kwamen kleine beleidsmatige punten naar voren: 

• Een item m.b.t. diploma's. 

• In het beleid Veiligheid moest een zin toegevoegd worden. 

• In het Pedagogisch werkplan stond onvoldoende beschreven 
hoe peuters voldoende aan hun uren aan konden komen. 

• De openingstijden moesten toegevoegd worden. 
Deze punten zijn reeds aangepast. 
 
Concept Rapport BSO Molenbroek:  
Het LOC zag geen bijzonderheden. Volgende week na overleg wordt het 
rapport definitief.  De Inspectrice is al 2 keer geweest, misschien komt ze 
nog een derde keer voor BSO 1 en 2. 

Teamleider 
Mandy past de 
beleidsstukken 
aan. 

7. Logo KC Samenstroom aangepast. 
N.a.v regenboogvlag. 
Binnen MT is aanpassing van het logo besproken : Rose meisje en blauw 
jongetje is stereotiep. Degene die het 1e logo heeft ontwikkeld is erbij 
betrokken. Er is gekozen voor een nieuwe kleurstelling. 
Groen en oranje komt ook bij DGFG terug.  
Eerste schooldag komende schooljaar: Presentatie van het nieuwe logo 
bij de opening van het schooljaar. 
In de tussentijd worden er aanpassingen gedaan aan de diverse 
documenten waar het logo in voorkomt. 
Kostenpost: Mappen van de rapporten en schoolshirts. 
Compliment van inspectie: Draag DGFG uit, want jullie hebben dit goed 
staan! 

Teamleider 
 Harm bekijkt 
de diverse 
aanbieders. 
 

8. Gevolgen door Corona 
Het wel/niet doorgaan van schoolreisjes en kampen wordt GOO breed 
opgepakt; 29 apr wordt dit besproken door MT met AB.  
Reserveringen zijn al gedaan, maar kunnen geannuleerd worden. Ouders 
kunnen meedenken voor andere opties. 
De inschatting voor nu is dat het niet doorgaat. Er zijn stichtingen die al 
een keuze hebben gemaakt of iets wel/niet doorgaat. 
Groep 8: Als het kamp niet doorgaat, wordt er nu al over alternatieven 
nagedacht. 
Musical: Indien mogelijk vinden er na de meivakantie “audities” plaats. 
 

 

9. Verkiezingen KC raad-lid opstarten 
Ieder jaar wordt dit bekeken. Stichting breed speelt er van alles, maar 
het is nog niet concreet. De grote reorganisatie binnen stichting GOO 
lijkt prioriteit gehad te hebben. Beleidsstukken die er lagen m.b.t. tot 
KCR voldeden nog niet voldoende. We hebben het als KCR daarom even 
geparkeerd totdat we weten wat de mogelijkheden zijn vanuit GOO. En 
dan kunnen we de verdere invulling van KCR verder vormgeven. 
Voorlopig gaan we zo door. We voldoen aan de wetgeving. 

Agendapunt 
volgende 
vergadering: 
1. 
Ontwikkelingen 
KCR 
 2. Verkiezingen 
KC raad-lid 
 

10. Plannen ouderavond Oudervereniging en KCR 
De ouderavond vindt meestal rond oktober plaats en wordt in overleg 
met de ouderraad vormgegeven. 

1.Datum op 
jaarkalender 
zetten. 



Laatste keer wilde we naar een thema in break out groepen. 
Mogelijke opties: 
Inventariseren bij ouders waar de behoeften liggen? 
In combinatie met het nieuwe logo? IPC? Social media? 
Een optie voor in de toekomst: Onderwerpen op andere locaties zijn ook 
toegankelijk voor ouders van ons KC. De vraag is of je als ouder naar een 
andere locatie gaat, alleen als het onderwerp je interesseert. 
Op de alg ouderavond moet er presentatie van de stand van zaken 
gegeven worden. 
 

Ideeën op 
ouderportaal? 
2.Jenny stemt 
met Jeroen af. 
3.Bianca 
bespreekt in 
IB/MT 
4. Na de 
meivakantie 
uitzetten. 

11. Vragen vanuit ouders 
Ivo: De 1 aprilgrap van groep 8 werd niet overal even enthousiast 
ontvangen. De kinderen kwamen te laat de groep in, dit leverde even 
discussie op. Uiteindelijk is alles goed opgelost. 

 

12. Rondvraag 
Jenny:  

• Topografisch onderwijs wordt gemist. Hoe wordt daar tegenaan 
gekeken? Dit onderwerp leeft ook binnen team. Met de komst 
van IPC is de inhoud wel wat veranderd. Het zit meer op 
vaardigheden dan feitelijke kennis, maar er moet zeker wel 
basiskennis zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen naar het 
team. 

• Verkeer toevoegen op de volgende agenda. 
Sanne:  

• Mijn kinderen stoppen bij BSO; vandaar dat ik moet stoppen bij 
de KCR. We hopen dat er iemand bij komt vanuit BSO om een 
goede mix te krijgen van alle geledingen. 

Margaret:  
De notulen zijn nog niet goed in te zien op de KC Samenstroom site. Je 
moet inloggen met een wachtwoord.  
Ivo:  

•  Ik zie soms nog oude bestanden/mappen staan van directie.  

• Ik zie in de agenda geen ingekomen stukken meer staan. 

•  Als er stukken in de brievenbus zitten dan doorspelen aan Ivo. 
Marloes en Sanne:  

• We kunnen bepaalde oude gegevens niet openen maar wel 
downloaden. 

 Rob: 

• Post: Alleen relevante stukken bespreken.  

• Sanne bedankt voor jouw tijd en energie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margaret stuurt 
een mail naar 
de ICT 
werkgroep en 
MT wordt 
geïnformeerd. 
 

13. Sluiten  

 


