
Notulen KC raad (MR) Samenstroom 2-7-2020 
 
Datum:  02-07-2020 
Locatie: Samenstroom 
Tijdstip: 17.00 uur 
Voorzitter: Rob  
Notulant: Ivo 
Afwezig met kennisgeving:  

 
Nr: Agendapunt 

1. Opening Kindcentrumraad (MR) vergadering 
Ook aanwezig zijn Mandy en Harm en Suzan 

2. Voorstellen en kennismaking teamleiders 
Harm en Mandy en Suzan stellen zich voor. Ook de ouders stellen zich kort voor. 

3. Verslag vorige vergadering 02-06-2020 
Verslag vorige vergadering wordt vastgesteld. 

 
4. Actielijst 

Doorgelopen. Punt Werkplan doorschuiven naar eerste vergadering komend 

schooljaar. Aandachtspunt is stichting breed de opzet van Medezeggenschap, in 

aanloop naar de opzet hiervoor de informatiestroom vanuit GOO-raad in de gaten 

houden. 

Basisonline vraag Rob; is er een backup van de bestanden ingeval van per ongeluk 

verwijderen? 

Vergaderdata: datums en locaties zijn vastgesteld, tijd gaat Harm na. 

Oudervereniging wordt voor tweede vergadering, 9 december, uitgenodigd. 
5. Actuele zaken team  

Bianca ligt situatie wrkdrukmiddelen n.a.v. ingekomen informatie via email toe; er is 

intern overlegd, besloten geen actie te ondernemen. Binnen de GOO raad zijn 

aanvullende beslissingen genomen mbt werkdrukmiddelen en allocatie hiervan, 

toegelicht door Erik. Werkdrukmiddelen voor Samenstroom zijn nog niet besproken, 

invulling volgt dus nog. 
6. Vervangingsbeleid  

Document besproken dat vanaf volgend schooljaar ingezet kan worden, duidelijke 

zorgen indien er volgend jaar veel verzuim is, ivm beperkte vervangingspool. 

Jenny geeft hint voor vragen ouders in uiterste geval, Harm overweegt hiervoor een 

oproep in Sam&Sam te zetten. 
7. Kindcentrumgids 2020-2021 

Opmerking Ivo over paragraaf 3.7.7 MR en LOC: meer schrijven richting KC raad. LOC 

heeft de gids nog niet kunnen inkijken. 

Margaret: gids wordt niet meegegeven met leerlingen, papieren versie kan in nieuwe 

schooljaar worden afgehaald 

Actie Rob: rechten LOC binnen KC afstemmen met andere MR’en. 
8. Units 

Toelichting Harm maandag over een week wordt gestart, planning oplevering laatste 

vakantiedag. Meer ruimte voor jassen/tassen en verwerkingsruimte. Daarnaast BSO 

ruimte die overdag gebruikt kan worden door de groepen. 
9. Werkverdelingsplan 

Is intern door Harm besproken, 18 juni in teamdag ook besproken, nu samengevoegd 

in de aangeleverde documenten. Voor start schooljaar moet PMR instemming geven. 

Gaan komende week feedback geven aan Harm. 
10. Formatie  

Brief groep 7 besproken, lijkt nu opgelost. Formatie is rond en ingevuld. Instemming 

vanuit MR. 

  



11. Audit 
Interne audit + zelfreflectie plaatsgevonden. DGFG komt goed naar voren, staat 

stevig. Didactische verbeterpunten vertaald naar speerpunten. Rekenen algemeen 

speerpunt. Algemeen positief. 
12. Vergaderdata 2020/2021 

Vastgesteld, tijd volgt nog. 
13. Ouderbijdrage 

Wordt meegenomen naar volgend jaar. Inkomsten zijn gebruikt oa voor alternatieve 

schoolkamp. 
14. Vergaderstructuur KC-Raden GOO n.a.v. clusterstructuur 

Nav notulen GOO raad, “Medezeggenschap verdient nadere verkenning voor de 

toekomst”. Begin komend jaar wordt een avond georganiseerd hoe dit verder aan te 

pakken. 
15. Binnengekomen stukken 

Rob heeft mail over inzicht in financieel beleid doorgestuurd. 

Niks in de ideeënbus. 
16. Vragen vanuit ouders 

Zijn we in deze tijden voldoende benaderbaar? Gesproken over Corona maatregelen, 

voor start nieuwe schooljaar worden de maatregelen besproken en bijgesteld. 
17. Rondvraag 

Erik: veel last van vandalisme, druk in overleg met politie en gemeente. 

Jenny: Commanderij collega gaat samenwerken met gymnasium Deurne 
18. Sluiten 

We nemen afscheid van Erik, bedankt voor alle inspanningen en succes met nieuwe 

functie als clusterdirecteur. Rob overhandigt een presentje. 

Sluiting 18.45 uur. 
 
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 

Maandag 5 oktober 2020 De Havelt Margaret 06 oktober 2020 

Woensdag 9 december 2020 De Samenstroom Ivo 08 december 2020 

Dinsdag 2 februari 2020 De Dompelaar Jenny 02 februari 2020 

Maandag 19 april 2021 De Havelt Bianca 23 maart 2020 

Donderdag 10 juni 2021 De Samenstroom Margaret 25 mei 2020 

   06 juli 2020 

 

 

 

Doorgeschoven agendapunten oktober 2020-2021:  

- Financieel overzicht oudervereniging + uitleg budgetten 

Jeroen en Martine oudervereniging uitnodigen 

- Algemene ouderavond plannen  

- Ouderbijdrage  

- Verwarmingssysteem + begroting 

Plan van aanpak 

 

 


