
  Notulen KC-Raad vergadering   
  Schooljaar 2019-2020  
  Woensdag 3-6-2020  
  Locatie: KC Octopus  
  Notuliste: Marcia    
Punt Omschrijving Notulen Aktie 

1 Opening Renee opent de vergadering   
2 Notulen vorige  Ouderbijdrage Berry 

  vergadering     
3 Binnengekomen  Mail van Henk Veneberg, protocol hele dagen naar school Heike 

  post PowerPoint nagestuurd   
    Kandidaten GOO-raad   
    Mail concept verslagen   
    Mail van Renee schilllencommissie   
    Mail Berry nieuwe  leerkrachten   
    Informatie MR   
    Oplossingen bij uitval leerkrachten   
        

4 
Samenwerking 
BSO Tot 8 juni noodopvang Berry 

  Kindpark (update) Vanaf 8 juni normale opvang   
    Ouders krijgen een boekje waar het kind geplaatst is   
    Andere verdeling vanaf 8 juni   
    Conclusie dat de communicatie beter moest   
    Veel verbetering communicatie Kindpark   
    Vanuit de stichting veel verbeterpunten   
    Zwevende coördinator kinderopvang   
        

5 
Uitkomst 
werkver- Staat op de One Drive  Berry 

  delingsplan n.a.v. Opstartvergadering verplicht   
  studiedag 20 mei Studiedagen wisselen   
    Inzet werkdruk middelen   
    Onderwijsassistente stopt   
    Inzet conciërge   
    Losse personen aangevraagd   
    Budget werkdruk middelen   
    Totale formatie Octopus   
    Taakuren aanpassingen gedaan   
    Jaarkalender   
    Coördinator talent   

6 Bestuursformatie- Bestuursformatieplan er jaarlijks gaat komen Berry 
  plan/begroting Begroting groepsverdeling   
  >vervolg GOO     

7 
Jaarverslag en 
jaar- Jaarplanning in de maak Berry 



  planning bestuur Jaarverslag/jaarrekening na 23-6   
8 BAC teamleiders Gesprekken goed verlopen   

    Berry en Gerben zijn de teamleiders   

    
    
    
    
    

9 
Onderwijs vanaf 
11 Onderwijs vanaf 8 juni Berry 

  mei/1 juni en af- Wat verandert er 8 juni?   
  spraken vanuit  Keuze van het protocol   
  bestuur  Draad oppakken wat betreft zwemmen vanuit   
    school   
    TOC-orders weer oppakken   
    Externe weer de school binnenlaten, zoals   
    logopedist   
    Alle groepen zelf naar binnen   
    Bij instromers staat de leerkracht buiten    

10 Speerpunt KCR: Speelplaats herstel nog niet afgerond Berry 

  
Speelplaats 
herstel- Druppelslangen nog niet goed   

  plan Hekwerk nog niet helemaal klaar   
    Kunstgras willen we voor de zomervakantie    
    opgeleverd hebben   

11 Schema voor  Er is een schema gemaakt met de personen die  Renee, Heike 
  notulen vanaf verantwoordelijk zijn voor het maken van de    
  nieuwe schooljaar notulen   

  
en stukje voor in 
de     

  Octopost     
12 Procedure sollici- Elke sollicitant een gesprek Berry 

  taties vastleggen Welke kandidaten zijn er?   
    Als prettig ervaren als er een ander bij zit   

13 Rondvraag Geen vragen   

    
        

 


