
KC-raad Samenstroom 
 
Datum: 29-11-2022 
Locatie: KC. Samenstroom  
Tijdstip: 19.30 uur 
Voorzitter: Rob 
Notulant: Bianca 
Afwezig met kennisgeving: nvt 
 

Nr: Agendapunt Status Actie 

1. Opening Kindcentrumraad vergadering 
-Welkom Linda vd Elsen 
-3 personen namens LOC 
-Algemeen email adres voor algemene zaken: 
samenstroom.kcr@stichtinggoo.nl 
-Financiële begroting: Rob heeft concept advies rondgestuurd. Voor 
donderdag a.s. reageren, dan stuurt Rob dit door naar Harm en 
Femke Verhaaren. 

K  

2. Verslag vorige vergadering  
Bijlage: Notulen KCR 2022-07-13 
Plan Corona: is rondgestuurd 
Commanderij: Zie agenda 
 

I  Vastgesteld 

3. Actielijst 
Bijbehorende stukken 
MR/actielijst.xlsx 

K  

4. Actuele zaken team 
-Leerlingvolgsysteem  
Per 2023-2024 komt CITO 3.0 te vervallen en door CITO vervangen 
door leerling in beeld. 
Sept 2021 werkgroep LVS binnen de stichting opgestart om proces 
goed vorm te geven en weloverwogen een keus te maken. 
Kindcentra geven unaniem voorkeur aan 2 lln volgsystemen IEP en lln 
in beeld. 
Juli 2022: Interne werkgroep bekijkt demo's, analyseert en komt met 
een voorstel dat passend is binnen de visie en werkwijze van ons KC. 
Het team wordt meegenomen in het proces via personeel info, unit 
vergadering en studiedag. 
Voorstel 6 december: Voorkeur leerling in beeld. Starten januari 
toetsing, definitieve keuze doorgeven aan bestuur maart 2023. 
-Kaart namens KCR naar: Camily, Karin, Lotte i.v.m. geboorte baby. 
 

K -KCR 
informeren 
over keuze. 
-Rob bekijkt 
welke rol KCR 
hierin heeft. 
 

5. Kindcentrum ondersteuningsprofiel (KOP) 
Uit herstructurering kwam naar voren: alle scholen een KOP op. 
Harm geeft uitleg over KOP. 
Per schooljaar vaststellen: Juni 

V Juni op 
agenda 

6. Kindcentrumplan  
Uit herstructurering kwam naar voren: alle scholen stellen een 4 jarig 
schoolplan op waarin ambities/doelen zijn vastgesteld. 
Dit moet Januari 2023 in hoofdlijnen klaar zijn.  
MT maakt een analyse n.a.v. informatie uit alle geledingen, 
tevredenheidspeilingen, Quickscan personeel, eindevaluatie etc. 6 
dec volgt er een presentatie naar team onderwijs waarin 9 hoofd 
items/ambities naar voren komen. 

V MR heeft 
instemmings- 
Recht. 
Harm zal eind 
januari KCR 
extra 
inlichten. 

mailto:samenstroom.kcr@stichtinggoo.nl
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


MT bekijkt nog hoe team opvang hierin meegenomen kan worden. 
 
Rapportage: 
Ivo: Zou rapportage kunnen vallen onder kwaliteit of 
professionalisering i.p.v. apart punt? 
Betrokken groepen: professionals, ouder en kind. 

extra uitleg 
aan KCR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harm neemt 
de gemaakte 
opmerkingen 
mee naar MT 
en komt er 
t.z.t. op terug 
naar KCR. 

7. Verkeersveiligheid  
Laatste jaren veel aandacht voor verkeersveiligheid geweest. 
We hebben een label gekregen. 
We maken ons echter zorgen om verkeersveiligheid rondom school. 
Verkeerswerkgroep en Heidi T trekken de kar. 
Moeten we vanuit MR een signaal geven? Problemen moeten helder 
zijn. Concrete vraag stellen aan gemeente wat je opgelost wil 
hebben. 

V 1.Een 
praktische 
verkeers 
werkgroep. 
2.Verkeersveili
gheid groep 
maken 
aangevuld 
met iemand 
van MT 
3.Contactpers
oon vanuit 
KCR voor vlg 
vrijdag 
doorgeven 
aan Rob. 
4.Harm neemt 
contact op 
met Heidi: 
Wat is er 
nodig?  
5.Harm 
schrijft een 
stukje in Sam 
Sam. 

8. Quickscan personeelsgeleding arbeidsomstandigheden  
Bijlage 10.1 Quickscan Welzijn Personeel opvang 
Bijlage 10.2 Quickscan Welzijn Personeel onderwijs.pdf 

Bijlage 10.3 Quikscan 2022 omgezet naar teamtotalen.pdf 

Wat doe je met de gegevens? 

Alles wat onder de norm valt daar maken we een plan van aanpak 

voor. Plan van aanpak wordt met personeel gedeeld. Preventie 

medewerker houdt de vinger aan de pols. 

V  

9. Commanderij College (nieuwbouw) 
Er komt een haalbaarheidsonderzoek. Er zijn 3 opties. Er is een 
projectleider door de gemeente aangesteld. KC wordt als partner 
gezien in het proces. Voorkeur Commanderij: terrein naast KC. 
 

V Harm houdt 
de MR op de 
hoogte 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enNL973NL974&q=quickscan&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY0e2DtLD7AhXxgf0HHf-cDdkQkeECKAB6BAgFEAE
https://stichtinggoo.sharepoint.com/:b:/r/sites/10WWKC-raad/Gedeelde%20documenten/General/2.%20Vergaderingen/Vergaderingen%202022%20-%202023/Vergadering%202022-11-29/Bijlage%2010.1%20Quickscan%20Welzijn%20Personeel%20opvang.pdf?csf=1&web=1&e=p7kNnL
https://stichtinggoo.sharepoint.com/:b:/r/sites/10WWKC-raad/Gedeelde%20documenten/General/2.%20Vergaderingen/Vergaderingen%202022%20-%202023/Vergadering%202022-11-29/Bijlage%2010.2%20Quickscan%20Welzijn%20Personeel%20onderwijs.pdf?csf=1&web=1&e=gjPOv3
https://stichtinggoo.sharepoint.com/:b:/r/sites/10WWKC-raad/Gedeelde%20documenten/General/2.%20Vergaderingen/Vergaderingen%202022%20-%202023/Vergadering%202022-11-29/Bijlage%2010.3%20Quikscan%202022%20omgezet%20naar%20teamtotalen.pdf?csf=1&web=1&e=ydPCvX


10. Nieuwbouw Samenstroom  
Gemeente heeft bedrag gereserveerd voor nieuwbouw. Harm laat 
een schets zien van SORS architecten. 
Begin 2023 volgt er een nieuw huisvestigingsplan. Hierin wordt 
Gemert Noord in meegenomen en of er een nieuwe school komt. 
Zorgen: Speelruimte die we inleveren. We houden ruimte over boven 
de norm. 

V Harm maakt 
gebruik van 
expertise 
binnen de KCR 
(Jolanda). 

12. Nieuwe leden oudergeleding KCR (MR & LOC) 
Jolanda & Tanja 

V  

13. 
 

Binnengekomen stukken 
- BIJLAGE_1 E-mail d.d. 2022-11-11 CNV Academie 
- BIJLAGE_2 E-mail d.d. 2022-11-4 Definitief dienstenaanbod 

(Anouska van Kilsdonk namens Stichting GOO) 
- BIJLAGE_3 Email d.d. 2022-10-24 Notitie terugkoppeling 

adviezen LOC's n.a.v. Dienstenaanbod 2023 (Anouska van 
Kilsdonk namens Stichting GOO) 

- BIJLAGE_4 E-mail d.d. 2022-10-21 Nieuwe ambtelijk 
secretaris Goo-raad (Stichting GOO) 

- BIJLAGE_5 E-mail d.d. 2022-18-10 CNV 
- BIJLAGE_6 E-mail d.d. 2e deel beantwoording vragen 

dienstenaanbod 2023 (Anouska van Kilsdonk) 
- BIJLAGE_7 E-mail d.d. 2022-10-17 Advies dienstenaanbod 

2023, LOC de Samenstroom (Sharon School- van Alphen) 
- BIJLAGE_8 E-mail d.d. 2022-10-07 Dienstenaanbod 2023 

(Anouska van Kilsdonk) 

K Rob en Ivo 
screenen de 
binnen 
gekomen 
stukken. 

14. 
 

Vragen vanuit ouders 
N.v.t 

M Rob 

15. 
 

Rondvraag: 
N.v.t 

M Rob 

16. 
 

Sluiten. K Rob 

 
 
 
 
 
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 Bianca  

15-03-2023 (woensdag) KC. De Samenstroom Ivo  

12-06-2023 (maandag) KC. De Samenstroom   

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

 



 
 

 


