
Notulen KC raad (MR) Samenstroom 
 
Datum:  02-02-2021 
Locatie: Online via Teams  
Tijdstip: 19.30 uur 
Voorzitter: Rob 
Notulant: Margaret 
Aanwezig:  Rob, Ivo, Bianca, Marieke, Sanne, Suzanne, Harm, Mandy, Margaret  
                         Judith Arts (ouder) is als toehoorder aanwezig.  
Afwezig met kennisgeving: Jenny, Marloes  

 
Nr: Agendapunt  

1. Opening Kindcentrumraad (MR) vergadering 
Welkom allemaal.  
Judith stelt zich voor en wil graag een keer meeluisteren als toehoorder.  

2. GGD inspectie 

Mandy legt uit wat het inspectiebezoek inhield. Er komt een conceptrapport 
en dan zal er een evt. herstelrapport komen en kijken of er dan 
verbeterpunten zijn. Die worden dan hersteld en zal er uiteindelijk een 

definitief rapport komen.   
Bianca vraagt of er doelstellingen op papier staan.  

Antw.: Er zijn de laatste tijd veel wisselingen van mensen geweest die de 
inspectie gedaan hebben en daardoor ook wel met verschillende maten 

gemeten.  
 

3. Pedagogisch werkplan  
Een duidelijk plan met de nieuwe gedeeltes die geel gearceerd zijn.  
 

4. Evalueren van Kindcentrumgids 2020-2021 
Er komen hiervoor nieuwe format vanuit GOO. Maar dit komt later pas.  

Marieke:  
blz 17 "verjaardagen". Er staat info in die niet echt relevant is.  
Blz 18 Mobieltjes  en watches 

Blz 25 verandering van populatie door de fusie en verhuizing --> dit                       
stukje aanpassen  

          Maatregelen voor duopartners --> ook aanpassen  
Blz 29 leerstofaanbod  overlap van jonge kind. 

Blz 31  spreekbeurten en boekenbeurten --> wordt dit nog gedaan ivm IPC 
presentaties? Of mag dit misschien vervallen?  
Blz 31 "leren leren" een projekt?  

Blz 40 OOP leerlingen of kinderen ?? 
Blz 48  Folder meegeven? Gr 7 doen we niet 

Blz 50  MR   
 
Op de voorkant staat schoolgids?? Moet zijn--> Kindcentrumgids 

Ivo: 
Blz 35  schooldirecteuren? 

Blz 51  klopt niet meer  
Blz 55  nieuwe structuur ?? In oude vorm geschreven  
Henk staat er nog in bij GOO raad.  

 



Bijbehorende stukken: 

https://www.kcsamenstroom.nl/pagina/311445/Kindcentrumgids+2019-2020  
5. Corona thuiswerken + noodopvang  

Ouders: hoe ervaren jullie het?   

Rob: Hier gaat het goed, veel structuur, veel energie van leerkrachten.  Elke          
thuissituatie is anders.  Vanuit mij is het prima gegaan.  

Judith; Samenstroom heel goed voor elkaar. Goed georganiseerd! Veel                   
complimenten ook van andere ouders. Maak gebruik van                              
noodopvang dat is wel super fijn.  

Ivo: andere scholen hebben een ander systeem. Bij ons goede organisatie! 
Sanne: ook veel structuur, fijn. Sommige ouders missen het persoonlijke                 

contact.  
Bianca: begin veel motivatie van kinderen, zakt iets af naar gelang het                     
duurt. Er wordt hard gewerkt van alle kanten.  

Marieke: werkt goed. Fijn gewerkt. De kinderen missen elkaar.  
Margaret: Heel verschil tussen de eerste Lock down en nu. Er is veel meer                     

structuur en we zien de kinderen veel meer.  
Harm: evalueren vaak en steeds maar schakelen en aanpassingen doen en             
communiceren naar ouders toe. Wat hebben we veel geleerd na de               

eerste Lock down en zoals het nu gaat zijn we erg tevreden.  
Maar we gaan weer open vanaf 8 febr. Er komen veel vragen maar hier 

kunnen we nu nog niets over zeggen. PO komen met protocollen en daar 
wachten we nog op.  
Judith: Er zal wat meer onrust komen vanuit de ouders en kinderen. Ik vind             

het spannend hoe het zal gaan lopen voor iedereen.  
Ouders liever later inlichten pas wanneer alles duidelijk is. 

Succes allemaal.  
 

6. Formatie 
- We kunnen starten in 2021- 2022 met 19 groepen.  
- Werkdrukmiddelen? Waar zetten we dat op in? Dit gaan we 

binnenkort bespreken.  
  

7. Tussenevaluatie jaarplan 
- Is te vroeg om op papier aan te bieden. 
- Evaluaties zijn bijna klaar. 
- We liggen goed op schema met veel zaken.  
- Bij IPC liggen we niet op schema op het jaarplan. Dat is het enige 

waar we niet bij op schema liggen.  
8. Benoeming coördinatoropvang  (deze naam is niet goed omschreven)  

- Teamleiders FTE is niet toereikend er mag 0,2 FTE (1 dag)  een 
persoon benoemd worden die taken overneemt. Femke Janssen is het 

geworden.  
 
--> Harm en Mandy mogen de vergadering verlaten.  

9. Verslag vorige vergadering 09-12-2020 
Bijbehorende stukken: 
MR/vergaderingen/2020-2021Notulen KCraad (MR) 09-12-2020 is goedgekeurd 

Bianca kijkt na of het goed geformuleerd is. Dit is goed geformuleerd heeft Bianca 

aangegeven.  
10. Actielijst 

Rob houdt de actielijst bij MR/actielijst.xlsx 

https://www.kcsamenstroom.nl/pagina/311445/Kindcentrumgids+2019-2020


 

11. Begroting en financieel jaarverslag KC raad  
Er mogen KCR kosten gedeclareerd worden. Inleveren bij Rob. 
  

12. Actuele zaken team   
- IB kijken heel actief mee of de kinderen allemaal op het goede manier 

thuis kunnen werken en regelen veel randzaken die er om heen 
komen.   

- Online werken: Grote betrokkenheid lkr.,lln en ouders. Na mate de 
Lock down langer duurde zagen we bij sommige groepen afname van 
motivatie. Inspannend werken voor leerkrachten; waken voor 
lichamelijke klachten.  

- Naast noodopvang heeft school vanaf 25 januari extra taalaanbod 
voor NT2 lln. georganiseerd.   

- Vanaf 8 febr. start logopediste Manon Vink vanuit praktijk Videler 
binnen het KC.   

- 15 januari is de dochter van Juf Camily geboren: Mees. Namens de 
KCR een kaart gestuurd.  

- Er zijn gelukkig veel stagiaires die de noodopvang opvangen. Dat is 
echt heel erg fijn anders hadden we die mogelijkheden zo niet.  
 

13. 
 

Kindcentrumraad 
- Rob heeft contact met GOO gehad met secretariaat.( Anouska)  

Er gaat een beleid komen vanuit GOO. Hoe gaat straks de mandatering?  
Er zijn kindcentrum die alle stukken al getekend hebben. Er is advies 

gegeven door Bedrijf V Doorn maar dit is niet professioneel verlopen. |Hier 
wordt opnieuw naar gekeken.  
Het is slim voor ons om nog even te wachten met tekenen want misschien is 

het juridisch niet mogelijk zoals het voorstel er nu ligt.  
Het zal waarschijnlijk vanuit GOO meer sturend gaan worden. Binnen nu en 

een maand komt er nieuwe informatie.  
We wachten even af waar GOO mee komt.  
 

14. 
 

Binnengekomen stukken 
- Het is soms lastig om te beoordelen welke binnengekomen stukken 

relevant zijn en welke niet.  
         Belangrijk is prioriteiten stellen en je kunt niet alles opnemen.  

         Mails van de Goo raad die worden naar Ivo en Rob gestuurd en                    
zij screnen of het noodzakelijk is om het door te sturen naar de hele            
KCR.  

- Vakantierooster  
 

15. 
 

Vragen vanuit ouders 
- Jeroen vanuit de oudervereniging. De OR zal een bijdrage aan ouders 

vragen voor wat betreft ouderbijdrage. 
- Weet men al wanneer de rapporten en gesprekken zijn? Nee nog niet.  

 
16. 
 

Rondvraag: 
Ivo: gaat een stukje te schrijven voor de Sam Sam over deze vergadering.  

Rob: is als ouder geïnterviewd over GOO en over KC De Samenstroom en 
dat komt binnenkort in het Gemerts Nieuwsblad. Gaan we lezen.   

17. Sluiten. 



  

 
 
A = Advies   
M = meningsvormend   
I =  instemmen 
K = mededeling 
V = Volgen 
PG = Personeel geleding 
OG = Ouder geleding  
 

Vergaderingen KC-raad (MR) 2020-2021 

Datum Locatie Notulant Goo raad 

Dinsdag 3 november Online  Margaret  

Woensdag 9 december 2020 KC de Samenstroom Ivo  

Dinsdag 2 februari 2020 KC de Dompelaar (Elsendorp) Margaret ipv 

Jenny  
 

Maandag 19 april 2021 KC de Havelt (Handel) Bianca  

Donderdag 10 juni 2021 KC de Samenstroom Margaret  

 


