De kindcentrumraad: jaarverslag schooljaar 2017/2018
De kindcentrumraad (KCR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De
personeelsgeleding werd vertegenwoordigd door Janneke van Lankvelt, Loes van der Heijden en
Walther Groenendaal. De oudergeleding werd vertegenwoordigd door Dolf Bakkers, Sandrina van
Oort-Osseweijer, Candy van Uden (namens de basisschool), Harm van Hal en Jantien Kemphorst
(namens de kinderopvang en buitenschoolse opvang).
De KCR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals schooltijden, vaststellen van het
school- of jaarplan en beleidswijzigingen. De raad brengt tevens advies uit aan de directie over
belangrijke schoolzaken.
De KCR heeft het afgelopen schooljaar vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen zet ik
hieronder even op een rijtje:



















De KCR is het niet eens met het besluit van het Oranje Comité om kinderen van groep 5 niet
toe te laten in de Horst bij de intocht van de Sint. Omdat het een activiteit is die buiten de
school om wordt georganiseerd verleggen we de verantwoording naar de ouders zelf.
Sinterklaas op school viel voor de peuters en de basisschoolkinderen afgelopen jaar op
dezelfde dag. Dit werd als positief ervaren. De peuters kregen echter geen cadeau. Voorstel
is om hier één lijn in te trekken in het nieuwe schooljaar.
Het inhoudelijke gedeelte van de schoolgids 2017/2018 is goedgekeurd door de KCR.
Inspectierapporten GGD voor BSO en KDV zijn besproken en als positief beoordeeld.
Taakverdeling en overlegstructuur KCR is afgestemd met elkaar.
De vraag is gesteld of er vanuit de leerkracht wat meer informatie richting ouders gegeven
kan worden over wat kinderen aan lesstof krijgen in de klas en wat en hoe ze dat thuis
kunnen oefenen. Dit wordt opgepakt.
Het jaarplan is gepresenteerd en is ter instemming aangeboden aan de KCR. De KCR heeft na
enkele aanpassingen ingestemd met het jaarplan.
De begroting is besproken en door de KCR van feedback voorzien.
Sinds 1 december is peuterwerk iedere dag geopend. Er is een flinke toename aan kinderen.
Er is gevraagd aan ouders om kinderen van 3 jaar en ouder een combi te laten maken van
een ochtend en een middag, omdat de ochtenden te vol werden.
Vanuit de ouders is de vraag gesteld of activiteiten voor de klassen wat meer gespreid
georganiseerd kunnen worden. Oftewel niet altijd op dezelfde dag of dagen. Er zijn dan
namelijk ouders die er nooit aan mee kunnen doen. Helmi heeft dit besproken met de
leerkrachten.
Op het gebied van plaatsing van kinderen bij de kinderopvang vonden we dat de
communicatie richting ouders beter kan op het gebied van wel/geen plek voor het kind.
Daarnaast hebben we het advies gegeven om ouders pro-actief te benaderen voor een
betere spreiding.
Helmi heeft een bericht geplaatst in het Korreltje over hoe het kindcentrum om gaat bij
afwezigheid van een leerkracht. De KCR is hiermee akkoord.
De kascontrole van de tussenschoolse opvang is gedaan en op een miniem detail na
goedgekeurd.
Directie en personeel hebben bekeken hoe de werkdrukgelden het beste kunnen worden
besteed: voortzetting MIND-project, extra uren leerkrachten voor niet les gebonden taken.
De KCR vindt dit positief.
De formatie van klassen en leerkrachten is besproken.
Bezetting KCR: we vinden dat een samenstelling van 4 ouders en 4 personeelsleden optimaal
is voor de raad binnen KC Cornelius, waarvan 3 ouders en 3 personeelsleden afgevaardigd
zijn vanuit de school en 1 ouder en 1 personeelslid vanuit de opvang.



Er is een oproep geplaatst voor nieuwe KCR-leden, echter zonder resultaat. We hebben aan
het einde van het schooljaar afscheid genomen van Sandrina van Oort als KCR-lid (nogmaals
bedankt!). Jantien Kemphorst vervangt Sandrina binnen de oudergeleding. Candy van Uden
was herkiesbaar en blijft de komende twee jaar voorzitter van de KCR. Leden van de
personeelsgeleding blijven allemaal op hun post; dat geldt ook voor Dolf Bakkers en Harm
van Hal. De invulling voor een personeelslid vanuit de opvang is nog niet gerealiseerd.
Schooltijdenonderzoek: er kwamen steeds meer vragen van ouders over het feit of er een
continurooster zou gaan komen. Hierop heeft een afvaardiging van de oudergeleding een
onderzoek opgezet en naar aanleiding van de antwoorden van de ouders een stappenplan
opgesteld om dit verder te onderzoeken. De oudergeleding is voornemens, mits er
belangstelling is vanuit de ouders, om hiervoor een werkgroep in het leven te roepen waarin
leerkrachten, ouders en een onafhankelijke projectleider gaan bekijken wat de opties zijn. Er
is een bericht in het Korreltje geplaatst met een oproep aan ouders om hierin te participeren.
Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. In het nieuwe schooljaar zal een nieuwe
oproep geplaatst worden.

Zoals je kunt lezen komen er veel belangrijke onderwerpen m.b.t. het Kindcentrum voorbij tijdens de
vergaderingen van de KCR. Ook jij kunt hierin je zegje laten doen. Namens de ouders staan Dolf,
Harm, Jantien en ondergetekende voor je klaar om eventuele vragen of opmerkingen die je via de
KCR wilt stellen in een vergadering bespreekbaar te maken. Maar je kunt zelf ook aansluiten. De
vergaderingen zijn openbaar. Als je interesse hebt om een vergadering bij te wonen, dan ben je van
harte welkom. Wel graag even een telefoontje of mailtje om dit door te geven.
Groeten namens de KCR,

Candy van Uden
Voorzitter
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