
KC raad Samenstroom 
 
Datum:  7 januari 2020 
Locatie: Samenstroom 
Tijdstip: 19:30uur 
Voorzitter: Rob  
Notulant: Bianca 
Afwezig met kennisgeving: Ivo later 

 
Nr: Agendapunt Status Voorbereiding 

1. Opening Kindcentrumraad vergadering:  
Gelukkig Nieuwjaar 

K Rob 

2. Verslag vorige vergadering 07-11-2019 
 

Bijbehorende stukken: 

MR/vergaderingen/2019-2020/17-09-2019/ 5. Notulen 

07-11-2019 

 

MR actielijst:  

- LOC raad: Marloes en Sanne screenen de actielijst  

     en geven veranderingen door aan Rob.  

     PM Suzanne van der Bruggen sluit vanaf maart aan   

     bij de vergadering. 

- Jaarvergadering: Bij het voorstellen van de mr leden  

               even gaan staan zodat ouders er een gezicht bij  

               hebben.                           

         Veiligheid school/brigadiers:  

- Jenny heeft contact opgenomen met Heidi Tiebosch 

(contactpersoon).   
     De oversteekplaats voor school blijft een aandachts-   

     punt.   

- M.b.t. tot de brigadiers lijkt er geen draagvlak. Voor 

de mr is niet helemaal duidelijk of dat er draagvlak 

bij de gemeente wordt bedoeld of bij ouders. 

- Er is bij de gemeente BVL subsidie aangevraagd. KC 

de Samenstroom voldoet aan de criteria. Dit zou 

ingezet kunnen worden extra verkeerseducatie o.i.d.  

- Op dit moment is er geen werkgroep voor de 

veiligheid/brigadiers. 

➔ Jenny en Marloes pakken dit samen op. 

➔ Erik bespreekt het onderwerp in de leerlingenraad.  

➔ Erik vraagt na of de wijkagent zichzelf wil voorstellen 

in de SamSam. 

 
           Verslag vorige vergadering : Met algemene instemming   
                                                     goed gekeurd. 

I Allen 

3. Actielijst 
Bijbehorende stukken 
MR/actielijst.xlsx 

- Basisonline: Er is een speciale map voor mr leden. 
Rob zoekt uit wat weg kan uit deze map en hoelang 

iets bewaard moet worden. 
- Website KC de Samenstroom: Bij tabblad mr vind je 

informatie over de mr.  
- KC raad (MR): We gaan overal dezelfde term 

gebruiken= KC raad (MR), anders schept dit 

verwarring. Denk hierbij aan de website, mappen 
etc. 

K Allen 



 
4. - Werkplan KC raad:  

Enkele onderdelen moeten nog 
aangevuld/geëvalueerd worden o.a. de begroting. 
De begroting loopt enige vertraging op door de 

nieuwe structuur. Een deel van de begroting 2020-
2021 wordt door de nieuwe clusterdirecteuren 

gemaakt. Eind januari worden de nieuwe 
clusterdirecteuren bekend gemaakt. Eind maart 
worden de nieuwe teamleiders bekend gemaakt. Elk 

cluster heeft gemiddeld 700 leerlingen.  
        - Nieuwe vakantierooster: Erik neemt dit mee naar        

          het mt.  
->MR vergadering maart 2020 op de agenda  

zetten. 
 

V Rob 

4. Actuele zaken team  

- Kc de Samenstroom heeft gewonnen met Gemert 
Weet! 

- Staken 30-31 januari: Bestuur betaalt het 
personeel niet door. Het team gaat in overleg: De 

meerderheid is voor staken.  
- Instroomgroep: Moment van kennismaking is niet 

goed gekozen. (Studiedag/alarm). 

- 1e week februari vindt er migratie naar de cloud 
plaats. Dit kan problemen opleveren. 

Aandachtspunten aangeven bij de ICT werkgroep. 

K PG 

 

5. Financieel overzicht oudervereniging  

Jeroen en Martine worden gevraagd om toelichting te 
geven op de vergadering van de KC raad (mr) maart 
2020. 

V Jeroen 

7. LOC raad Zie punt 2 en punt 12. Verder nog geen 
ontwikkelingen. 

V Rob 

8. Stand van zaken Goo  
Goo staat er financieel goed voor. Fusiegelden zijn al 

eerder ingehouden. Dit gaat niet ten koste van KC de 
Samenstroom. 

 

V Erik 

9. Evalueren van Kindcentumgids 2019-2020 

Bijbehorende stukken 

• www.kcsamenstroom.nl → kindcentrumgids  
Vergadering maart 2020 terug laten komen op de 

agenda. 

A Allen 

10. Binnengekomen stukken  

Er zat niets in de ideeënbus. 
Er zijn geen belangrijke stukken binnengekomen. 
 

K Rob 

11. Vragen vanuit ouders 
Staking: Ouders worden z.s.m. geïnformeerd via 

ouderportaal. 

M Allen 

12. Rondvraag: 

Marloes LOC : De communicatie/betrokkenheid met  
               de coördinatoren  is niet optimaal. Er heerst het   

M Allen 

http://www.kcsamenstroom.nl/


            gevoel dat er overal zelf achteraan gegaan moet  
            worden.  

➔ Erik neemt dit punt mee naar MT. 

Jenny: We zoeken een goede spreker voor de   
           jaarvergadering. Jenny stemt dit af met   

           betrokkenen. 
➔ Suggestie KC raad (MR): Media gebruik.  

Erik:Medio 20-21 komt er een nieuwe woonwijk bij   
       Doonheide (270 woningen). Dit gaat gevolgen  
       hebben voor het KC. 

 
 

13. Sluiten. K Rob 

 
A = Advies   
M = meningsvormend   
I =  instemmen 
K = mededeling 
V = Volgen 

 

PG = Personeel geleding 

OG = Ouder geleding 

Vergaderingen MR 2019-2020 

MR Notulant Goo raad 

17-09-2019 Jenny 25-09-2019 

07-11-2019 Margaret  12-11-2019 

07-01-2020 Ivo 07-01-2020 

12-03-2020 Bianca 19-03-2020 

07-04-2020 Jenny 07-04-2020 

02-07-2019 Ivo 10-06-2020 

 


