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Aanwezig: René, Diana, Femke, Marcia, Lydia, Gera, Perry, Berry, Ilse, Heike en Jolanda. 
Argo sluit later aan.  
 

Punt  Omschrijving Notulen Actie 

1 Opening + mededelingen  
 

René opent de vergadering en wenst iedereen welkom.  
 
Mededeling: René Perry en Heike hebben gisteren 
gewerkt aan het activiteitenplan. De zittingstermijn, per 1 
aug 2021, voor René, Heike en Femke zit erop. René en 
Heike stellen zichzelf herkiesbaar. Femke laat dit nog 
weten. Hiervoor zal een bericht komen in de Octopers en 
Octopost. Hiervoor zal een stukje geschreven worden door 
Perry.   

 
René 

 
   Perry 

 
 
 
 

2 Notulen KC-Raad  
02-12-2020  

Er wordt gevraagd naar de status van de speeltoestellen op 
de speelplaats. In december werd gezegd dat dit over 6 
weken in orde zou zijn. Het betreffende bedrijf (BTL) heeft 
hierin nog geen actie ondernomen. Berry heeft dit 
besproken met Argo en Jeroen Bouten om bij een hogere 
functionaris in het bedrijf te rade te gaan. Dit wachten we 
(weer) af.  
 
We missen nog de taakverdeling tussen de 
clusterdirecteuren en teamleiders. Argo zou dit maken. Dit 
is nog niet gedaan. Argo neemt dit mee.  
 
De notulen worden goedgekeurd.  

Berry 
 
 
 
 
 
 
 

Argo 

3 Binnengekomen post: 
~ Mail 20-12-20 Dolf 
Bakkers (over aanstelling 
ambtelijk secretaris voor de 
GOO-Raad)  
~ Brieven verlengde 
lockdown opvang en 
onderwijs+toelichting 

- Er is een nieuwe ambtelijk secretaris voor de Goo-
raad aangesteld. Dit is Peter Verbruggen, 
leerkracht Kleinerf.  

 
- Brieven verlengde lockdown. Er worden vragen 

gesteld over de rapportage. Dat wordt na de 
lockdown besproken. We vinden het sociaal 
emotioneel het belangrijkst. We willen een 
werkgroepje, van ouders en leerkrachten, oprichten 
om hierover te sparren. Berry neemt het voortouw 
om hierover een moment te plannen.   

 
 
 
 
 
Berry 

4  Profilering KC Octopus 
(voortgang) 

Het MT heeft alle leerkrachten gevraagd op welk gebied 
Octopus zich profileert volgens hen.  
De volgende zaken springen eruit voor de leerkrachten:  
1. Muziek en Homogene groepen  
2. Structuur/rust/veiligheid/sfeer  
3. Beeldende vorming / Spelend bewegend en ontdekkend 
leren / ICT 
4. Aandacht voor talenten.   
Berry vraagt ouders of zij dit ook zo zien. Ouders 
herkennen zich in de gegeven punten.  

Berry 

5 Jaarverslag MR Heike heeft het jaarverslag van dit jaar weer gemaakt. 
Volgend schooljaar willen we dit per schooljaar maken, dit 
gaan we vanaf komend schooljaar invoeren. 
  
Er wordt opgemerkt dat we het punt missen over de inzet 
die wij als MR gedaan hebben over de herstructurering 

Heike 
 
 
 
 

Heike 
Jolanda 
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binnen GOO. We zullen dit proces binnen Goo op de voet 
blijven volgen en hierover vragen blijven stellen.  
 
Er staat een budget in wat we als MR hebben, maar het is 
niet duidelijk waaraan dit bedrag is uitgegeven. Berry zorgt 
voor het overzicht hiervoor.  

 
 
 
Heike 
Berry 

6 Pedagogisch beleidsplan 
PW Octopus febr. 2021 en 
Beleidsplan V&G PW 
Octopus febr. 2021 

Berry doet de mededeling dat er een brief vanuit de 
Gemeente Boekel gekomen is naar GOO dat er op één 
locaties in de opvang meerdere beleidsstukken niet op orde 
zijn. De bestuurder heeft Argo om opheldering gevraagd 
hoe het op de locaties gaat. Hierover is een bijeenkomst 
geweest met Mireille Jansen, Argo, Gerben, Walter en 
Berry.  
Er wordt nu hard gewerkt om een aantal beleidsplannen te 
actualiseren.  
 
De vraag is wat er niet op orde was. In de dagelijkse 
praktijk was het op orde. Maar bepaalde beleidsplannen, 
zoals het opleidingsplan, zijn niet op orde.  
 
De Teamleiders en ib-ers zijn betrokken bij peuterwerk. In 
hoeverre mag dit? Staat dit in de functieomschrijving van 
de ib-er? De ib-er wordt vanuit het onderwijs betaald en ook 
bij peuterwerk betrokken. Gaat dit niet ten koste van de 
kinderen in het onderwijs? Berry geeft aan dat deze vraag 
GOO-breed gesteld moet worden.  
 
Er worden korte opmerkingen gemaakt over de plannen die 
Berry meeneemt 

Berry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perry/ 
Jolanda 

7 KindcentrumOndersteunings
Profiel (KOP) (concept) 

Het KOP is vorige week in de teamvergadering besproken. 
Elke school heeft een KOP, daarnaast komt er een 
BestuursOndersteuningsplan. Dit plan wordt ook besproken 
in het ib-netwerk.  
Er wordt opgemerkt dat er eigenlijk twee 
ondersteuningsplannen moeten zijn, nl voor onderwijs en 
opvang. Perry heeft deze vraag ook bij het ministerie van 
OCW neergelegd. Jolanda houdt dit laatste in de gaten bij 
het bestuursondersteuningsplan.  
 
We missen duidelijke kaders voor de toelating van 
kinderen. Bijvoorbeeld blz. extra ondersteuning onderwijs. 
Er kunnen onderzoeken aangevraagd worden als het nodig 
is. De vraag is wie vindt het nodig? Wie neemt de 
beslissing? Dat staat er niet concreet in. Op meerdere 
gebieden missen we concrete acties. Er is veel ruimte voor 
interpretatie in het hele stuk. Berry neemt dit mee in de 
aanpassing van het stuk. De aanpassingen komen terug 
binnen het team en binnen de kindcentrumraad.  

Berry/ 
zorg 
 
 
 
Perry 
 
Jolanda  
 
 
 
 

 
Berry 

 
 
 
 
 
 

8 Formatie schooljaar 2020-
2021 - Groepsverdeling exc. 
bezetting 

Berry presenteert de cijfers voor de formatie voor volgend 
schooljaar. De verwachting is een grote terugloop van 
leerlingaantallen. Groep 3 t/m 8 zijn 12 groepen, dan is er 
nog formatie voor 3 kleutergroepen volgend schooljaar.  
Perry wil graag naar een T-1 bekostiging, dan heb je als 
‘krimp’ school langer de tijd om deze krimp te financieren.  
We willen deze vragen bij de GOO-raad neerleggen 
middels een brief.  
Ook onze zorgen over de scheidingen van gelden van 
opvang en onderwijs willen we delen met de GOO-raad en 
met de bestuurder.  Berry bespreekt dit met Argo.  

Berry 
 
 
 
 

Perry 
Jolanda 
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De werkdrukgelden van dit schooljaar die we niet hebben 
ingezet, mogen meegenomen worden naar volgend 
schooljaar. Dit heeft Argo nagevraagd bij Goo.  

9 Rondvraag Diana zit namens peuterwerk in de Kindcentrumraad. Hoe 
zit het dan met het lidmaatschap bij de Kindcentrumraad? 
Hier komen we nog op terug. 
 
Gera wil iedereen erop attenderen dat er een webinar is 
over rouwverwerking. Lydia heeft hem naar de ouders van 
Peuterwerk gedeeld. Berry zorgt dat dit ook gedeeld wordt 
met alle ouders via het ouderportaal.  
 
Jolanda blikt terug op de Octopers van een paar weken 
geleden waarin staat dat leerkrachten om 8.30 uur naar de 
klas moeten. Waar kunnen we dat zien in de normjaartaak?  
 
Marcia vraagt zich af of leerkrachten inzicht hebben hoe 
kinderen het nu doen met het thuiswerken. Heike geeft hier 
reactie op dat het moeilijker is om hier goed inzicht in te 
krijgen.  
Marcia vraagt zich daarnaast af waarom je je kind elke 
week aan moet melden voor de noodopvang. Berry legt dit 
uit.  

Rene 
 
 
 
 

Berry 
 
 
 
 

Berry 

 
Volgende vergadering:  
woensdag 17-03-2021 (Perry) 
woensdag 19-05-2021 (Lydia) 
woensdag 30-06-2021 (Marcia) 
opstartvergadering nieuwe schooljaar (Gera) 
 
N.B.: Indien de geplande notulist niet aanwezig is, neemt de eerstvolgende persoon het over. De beurt 
wordt dan geruild. 
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