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Aanwezig: Ilse, Marcia, René, Berry, Femke, Lydia, Claudia T, Heike, Perry, Gera 
Afwezig: Jolanda, Lisette, Claudia S 
 
 
 

Punt  Omschrijving Notulen Aktie 
1 Opening 

 
Marcia gaat de volgende vergadering notuleren. 
Daarna bekijken we of we deze taak laten rouleren 
of dat zij deze taak op zich blijft nemen. 
René vraagt wat opheldering over de ruis die eind 
schooljaar was ontstaan n.a.v. de groepsverdeling 
bij de kleuters. Berry licht toe. 

Marcia 

2 Notulen   
19-06-2019 
 

~ Gera mist haar naam bij de aanwezigen van die 
vergadering. 
~ Jolanda vraagt of het nieuwe mailadres al 
bekend is 
~ Berry en Perry hebben samen inmiddels 
verschillende gesprekken gevoerd over allerlei 
beleidszaken.  
~ Helaas was het speelplein toch niet helemaal af 
aan het eind van de zomervakantie. Dit wordt eind 
oktober/begin november. Er is geen concrete 
deadline. 
~ Crowdfunding voor de speelplaats is uiteindelijk 
toch goed op gang gekomen. 
Er is inmiddels een mooi podium voor Octopus 
gerealiseerd. 
~ Procedure rondom de vacature voor coördinator 
0-6 -jarigen loopt nog. Mogelijk is daar op zeer 
korte termijn meer duidelijkheid over. 
 
 
 
~ Uiteindelijke versie van het werkverdelingsplan 
moet nog gedeeld worden. 
~ Lisette blijft komend schooljaar gelukkig toch lid 
van onze raad. 

 
 
René 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=>update: 
Claudia S. is 
aangesteld als 
coördinator 0-6-
jarigen 
 
Heike 
 => staat 
inmiddels op 
One Drive 

3 Jaarverslag KC Octopus 
2018-2019 

1.3: Jolanda vraagt naar meer terugkoppeling van 
het MT naar het team over verder verloop van 
coördinatie en IB. Berry licht toe dat die 
terugkoppeling er wel is geweest, maar minimaal 
omdat er veel wijzigingen in samenstelling van het 
MT aan zaten te komen en nog niet duidelijk was 
hoe één en ander verder zou gaan lopen. Wordt 
vervolgd.  
4.2: Perry merkt op dat begroting wel positief 
afgesloten is, maar ’t Stappertje negatief had 
gedraaid. Hoe zit het met de geldstromen? Wordt 

Berry 
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dat inzichtelijk gemaakt? Financieel jaarverslag van 
de GMR moet daarvoor bekeken worden. Bij 
Jolanda navragen.  
6/7/8: Perry vraagt waarom er dit jaar geen 
enquêtes zijn geweest. Dit gebeurt eens in de twee 
jaar. Toch zou hier wel iets meer toelichting 
gegeven kunnen worden over algehele 
bevindingen rondom tevredenheid, m.n. bij punt 8. 
11.3: We zitten onder het landelijk gemiddelde. We 
willen er naar streven toch weer op of boven dit 
gemiddelde uit te komen in de toekomst. Maar 
welbevinden leerlingen blijft ook hoog in het 
vaandel staan. 

 
Perry 
 
 
 
 
 
Berry 
 
 
 
 
 

4 Samenstelling leden en 
taakverdeling 
 

Huidige activiteitenplan moet aangepast worden 
voor 2019-2020, o.a. namen van leden aanpassen. 
Taakverdeling in 5 aandachtsgebieden blijft 
voorlopig ongewijzigd. Halverwege en aan ’t eind 
van het jaar willen we evalueren of dit zo blijft. 
Welke vorm en hoe de samenstelling gaat worden 
is nog niet duidelijk.  
Voorlopig gaat de voorkeur uit naar 4 
personeelsleden en 4 ouders voor onderwijs en 2 
personeelsleden en 2 ouders voor opvang. De 
groep wordt anders erg groot. Perry kijkt de regels 
in de WKO er nog op na. Tijdens de studiedag van 
11 sept. vragen we onze collega’s of er liefhebbers 
zijn die in de PMR plaats willen nemen nu Anny 
geen lid meer is. 
Volgende vergadering komen we hierop terug. 

 
 
 
 
 
 

 
Perry 
 
 
Heike 
 
 
 

5 Rechten van leden In het activiteitenplan kan een link opgenomen 
worden voor de Wet op de Medezeggenschap. De 
lijst wijzigt nogal eens en zo heb je altijd een versie 
die up-to-date is. 
We opereren nu gewoon als één raad en als er 
gestemd moet worden kijken we wie stemrecht 
heeft op het betreffende onderwerp. 
Er moet nog een keer goed naar het reglement 
gekeken worden zodat het aangepast kan worden 
op onze situatie. Ook de statuten moeten bekeken 
worden. Daar gaat de GMR over. Perry wil hier met 
Jolanda naar kijken. 

Perry, René 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perry, Jolanda 

6 Beleidsagenda/actiepunten 
schooljaar 2019-2020 

De lijst met te verwachten agendapunten uit het 
activiteitenplan wordt gehanteerd. M.n. de 
besteding en verdeling van de werkdrukgelden 
moet goed gevolgd en geëvalueerd worden. 
Voorlopig hebben we hiervoor een verdeling t/m 
januari, daarna kijken we hoe het is bevallen. 
Volgende vergadering komen we hierop terug. 

 
 
 
 
PMR 

7 Speerpunten KC-Raad 
komend schooljaar  

~ Veiligheid rondom het Kindpark (Tekening van 
het verkeersplan is gewenst, 5 sept is er weer een 
overleg met de gemeente, Berry en René zijn er 
bij) 
~ Inrichting KCR: samenstelling, activiteitenplan, 
reglement, statuten op orde 
~ Hoe gaan we ons profileren als Octopus? 

Berry, René 
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~ Betrokkenheid verbeteren tussen KCR en 
ouders/collega’s 
~ Gebruik speelplaats: denk aan voetbalveldjes, 
samenwerking/spelen peuters/kleuters 
~ Goed contact met bestuur houden, zodat plannen 
op tijd gedeeld worden met ons. 

 
 

 

8 Hoe kunnen we de KCR 
meer laten leven onder de 
ouders. 

Geregeld een stukje in de Octopost. Binnenkort 
over de gewijzigde samenstelling en later ook over 
wat er speelt en waar we mee bezig zijn. Komen 
we op terug bij de volgende vergadering. 

 

9 Rondvraag Vraag is of de volgende vergadering die gepland 
staat op 18 september moet blijven staan. Wellicht 
kan die komen te vervallen omdat nu al veel 
besproken is. Wordt via app gecommuniceerd. 
 

Heike 
 

 
Volgende vergadering: woensdag 6 november 2019 
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