
Notulen KC-raad Samenstroom 
Datum: 03-10-2022 
Locatie: KC. Samenstroom  
Tijdstip: 19.30 uur 
Voorzitter: Rob 
Notulant: Margaret 
Afwezig met kennisgeving: Ivo  
Aanwezig: Marieke, Bianca, Rob, Harm, Sharon, Susanne, Margaret 
Kijkers: Judith v Dijk, Jolanda v Rooy, Tanja v Houtert 
 

Nr: Notulen  

1. Opening Kindcentrumraad vergadering  
Rondje voorstellen van nieuwe mensen en uitleg hoe we werken in de KC-Raad.  

2. Verslag vorige vergadering  
Bijbehorende stukken: Notulen KCR 2022-07-13 
Notulen zijn goedgekeurd  
Actie:  Margaret zet ze op de website.  

3. Actielijst 
Bijbehorende stukken: MR/actielijst.xlsx 
Geen bijzonderheden 

4. Actuele zaken team 

• 30 sept en 1 okt. studiedagen onderwijs en opvang.  
De onderwerpen waren:  
- aandacht voor begrijpend lezen/luisteren ,       

             - het Kind centrumplan in fijne werkvormen doorgenomen  
             - teambuilding activiteiten  

• Juf Lotte Jansen is bevallen van zoon Rowan  

5. KC-plan  Toelichting  
Dit is een 4 jaren onderwijs/opvang plan, dit is een soort van “kapstok” waar we onze algemene 
informatie inzetten. Bv. wat zijn onze ambities?  
Dit plan wordt ook jaarlijks geëvalueerd.  

6. Begrotingsproces  
Toelichting door Harm:  
Er is lijn gekomen in het proces voor de begroting. De begroting is gevuld voor 2023. Het ligt bij 
afdeling financiën. De NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) krijgen we nu, maar hoe in 
de toekomst eruit ziet is nog de vraag? Hoe gaan we daar mee om? Dit zijn geen blijvende gelden. 
En daarnaast de energierekening zal ook in de toekomst veel geld gaan kosten.  Half december 
moet de begroting rond zijn voor het boekjaar.  

7. Bezetting BSO 
Er is meer behoefte aan BSO, nu zijn er 65 plekken maar dit is te weinig, het zit bijna vol. GOO is 
aan het onderzoeken om een samenwerking met het Kunstlokaal aan te gaan. Dus een fysieke 
andere locatie.  
Uitbreiding van De Samenstroom is noodzakelijk want de prognose is, dat ons kindcentrum te 
klein gaan worden. We moeten blijven waken dat ons kindcentrum qua aantal kinderen werkbaar 
blijft 

8. Dienstaanbod 2023  Bijbehorende stukken: Email "Rectificatie DA 23" d.d. 22-09-2022  
Er gaan veranderingen spelen in de opvang:  

• Flexibele opvang stopt  

• Halve dagen afnemen dat vervalt  

• Je kunt niet alleen voorschoolse opvang wel in combinatie met iets anders 

https://stichtinggoo.sharepoint.com/:w:/r/sites/10WWKC-raad/Gedeelde%20documenten/General/2.%20Vergaderingen/Vergaderingen%202021-2022/Notulen%20KCR%202022-07-13.docx?d=w57d517d23d6f4489b9e87dad4f60c50f&csf=1&web=1&e=xM0jk9
https://stichtinggoo.sharepoint.com/:x:/r/sites/10WWKC-raad/Gedeelde%20documenten/General/2.%20Vergaderingen/actielijst.xlsx?d=w4cf79b82eb16422f9605ba5133bf4341&csf=1&web=1&e=35yxPu
https://stichtinggoo.sharepoint.com/:u:/r/sites/10WWKC-raad/Gedeelde%20documenten/General/2.%20Vergaderingen/Vergaderingen%202022%20-%202023/Vergadering%202022-10-03/BIJLAGE_06_FW%20Rectificatie%20DA%2023.msg?csf=1&web=1&e=6ZMxCU


• Aanpassingen in ruilservice  

• Het wordt duurder.  
Dit is een concept, 18 okt komt er een advies van alle opvanglocaties en eind okt. een definitief 
plan. Sharon heeft een email gestuurd met vragen namens het LOC.  
 

9. Corona Stand van zaken  
Bijbehorende stukken: Draaiboek corona  
Er had een draaiboek op 1 okt. klaar moeten liggen op GOO niveau maar dit draaiboek is nog niet 
klaar.  
Actie: Marieke stuurt een mail naar GOO waarom dit plan er nog niet is.  

10. Commanderij College  
Proces van het bouwen van het nieuwe Commanderij op het veld hiernaast.   
Er komt een haalbaarheidsonderzoek en dat wordt gericht op hiernaast én op de huidige locatie.  
Donderdag 6 okt. wordt het besproken in de raad, het is geen hamerstuk. Ab is hierbij aanwezig. 
We wachten het nog even af.  

11. Algemene jaarvergadering KCR en oudervereniging 
Op 13 okt. is deze avond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Rob heeft contact met Cindy en hij zet op de 
app als er nog iets moet gebeuren.  

12. Extra vergadering begroting Op 23 november? 
Dit is alleen nuttig voor de MR leden?  
Actie: Rob vraagt dit even na bij Femke over hoe en wat?  

13. 
 

Binnengekomen stukken 
- Bijlage 02 - Email "Statutenwijziging" d.d. 08-09-2022 afzender Anouska van Kilsdonk.   
             * Gaat over wijziging over de statuten van Goo verruiming van de grondslag.  
             * Integratie over mandatering van LOC en Mr gaat eruit.  
- Bijlage 03 - Email "MR nieuw september 2022" d.d. 15-09-2022 afzender CNV Academie. WMS 

congres de wet die ten grondslag ligt aan de MR Interesse? Mag je dit aangeven.  
- Bijlage 04 - Email "Vorming Centrale oudercommissie" d.d. 18-07-2022 afzender Danny 

Cornelissen. Fijn om met andere te overleggen in clustervorm als dit nodig mocht zijn.  
- Bijlage 05 - Email "Wijziging clusterindeling" d.d. 13-07-2022 afzender Anoeska van Kilsdonk. 

In de clusters zijn wat wijzigingen.  
 

14. 
 

Vragen vanuit ouders 
N.v.t.  

15. 
 

Rondvraag: 
Jolanda: kun je agenda punten aandragen vanuit ouders?   
Antw.: jazeker kun je agendapunten aandragen. Mocht je iets in willen brengen dan mag je dat 
doorgeven aan Rob.  

16. 
 

Sluiten om 21.35 uur  

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

V = Volgen 
PG = Personeel geleding 
OG = Ouder geleding 

 
Vergaderingen KC-raad  2022-2023 

Datum Locatie Notulant Goo raad 

03-10-2022 (maandag) KC. De Samenstroom Margaret  

29-11-2022 (dinsdag) KC. De Samenstroom Margaret  

15-03-2023 (woensdag) KC. De Samenstroom Bianca  
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12-06-2023 (maandag) KC. De Samenstroom Ivo  

06-07-2023 (donderdag) KC. De Samenstroom   

 
 
 


