
Notulen KCR 12-2-2020 
Notulist: Heike 
 
Aanwezig: René, Perry, Claudia M, Lydia, Gera, Ilse, Berry, Jolanda, Lisette, Heike 
en Debbie v.d. Burgt (te gast namens de verkeersouders) 
Afwezig: Femke (mk) Marcia, Claudia S 
 
 

Punt Omschrijving Notulen Actie 

1 Opening I.v.m afwezigheid Marcia notuleert Heike de 
vergadering. 
René opent met een speciaal welkom aan Debbie 
en vandaar ook een overstap naar punt 4 van de 
agenda 

Marcia 

2 Notulen KCR 18-12-
2019 

Notulen worden na wat toelichting bij punt 5 en 
punt 6 goedgekeurd met dank aan Jolanda. 
Claudia M. geeft aan te gaan stoppen met de 
KCR. Na 7 jaar neemt ze aan het eind van dit 
schooljaar afscheid. 

 

3 Binnengekomen 
post 

De agenda van de GOO-raad wordt besproken. 
M.n. punt 9 is een onderwerp van gesprek. Wij 
maken ons zorgen over de procedure die in gang 
is gezet. 
Ook de ingekomen brief uit Venhorst hieromtrent 
wordt uitgebreid besproken. 

 

4 Veiligheid rondom 
Kindpark 

Debbie is uitgenodigd om één en ander toe te 
lichten over de stappen die zij als verkeersouders 
ondernomen hebben. Dit n.a.v. de enigszins 
ongelukkige timing van ons stukje in de Octopost 
over de veiligheid rondom het Kindpark. Ze vertelt 
eerst iets over het ontstaan van deze groep 
ouders vanuit het groepje verkeersouders van 
Octopus en nu dus een vertegenwoordiging van 
ouders van alledrie de scholen. Hun contact en 
ervaring met de gemeente in deze en de 
problemen waar zij tegenaan liepen en lopen. 
Communicatie is niet goed. Zij stelt dat we nog 
zeker niet tevreden moeten zijn. Probleem is 
vooral het gedrag van wachtende 
ouders/verzorgers, maar ook het gebrek aan 
ruimte die er is voor (bak-)fietsen. Afspraak over 
parkeerplaatsen omwonenden/personeel is 
gemaakt, maar staat nergens op een bord. 
Probleem ook bij de Boterweg, pad is voor 
voetgangers, maar fietsers moeten nu een erg 

Na elke 
vergadering 
vd 
verkeersouder
s komt er een 
bericht naar 
de KCR over 
wat besproken 
is en voor ons 
van belang is. 
Andersom 
stellen wij hen 
ook op de 
hoogte als wij 
rondom dit 
punt iets 
bespreken. 
 
Ideeën voor 
controle op 



onveilige route volgen, m.n. de jongste kdn. Dit is 
niet wenselijk. Fietsers gaan dan vaak toch over 
het voetpad. Op bovenstaande punten zou meer 
controle moeten zijn. Mensen moeten 
aangesproken worden op hun gedrag, vanuit de 
gemeente en/of vanuit de scholen.  

gedrag delen. 

5 In/doorstroom 
peuters (update) + 
start instroomgroep 

Berry licht toe. Bij aanmelding wordt gekeken hoe 
de verdeling het beste gemaakt kan worden. Dit in 
overleg met de PM-ers en met Ilse. Op andere 
locaties doen ze dit op vergelijkbare wijze.  
Probleem startdatum instroomgroep is opgelost 
met dank aan 11 collega’s die hierover hebben 
meegedacht. Lies en Adrie gaan samen de eerste 
3 weken overbruggen. 

 

6 Ontwikkeling naar 
nieuwe GOO-
structuur, vorm KC-
Raad, aanpassing 
reglement en 
statuten 

We maken ons zorgen over de manier waarop het 
nu gaat bij het bestuur. Wij hebben het idee als 
MR aan de zijlijn te staan. We vragen ons af of wij 
niet al eerder bij het proces betrokken hadden 
moeten worden. Wat zijn onze rechten, 
bevoegdheden in deze? Gaat alles wel volgens de 
regels van de CAO? Wie wordt straks in de 
nieuwe structuur de gesprekspartner van de KCR? 
Enz. 
Vorm KC-Raad en aanpassing reglement/statuten 
is niet meer besproken. 

Perry/René: 
Brief naar 
College v 
bestuur en 
GOO-raad 
waarin we 
onze zorgen 
uitspreken. 
Vorm KC-
Raad, 
reglement/stat
uten op 
agenda 

7 Samenwerking 
Collega’s 0-4 
Kindpark (update) + 
samenwerking BSO 
Kindpark 

Berry licht toe hoe de samenwerking nu geregeld 
is met peuters en dagopvang. Dit staat vast. Er is 
een uitleg geweest naar LOC-ouders over de 
wijzigingen in de BSO. Lisette licht nog toe dat niet 
alle ouders hier positief over waren. Het EGO-
element kwam volgens een aantal ouders niet 
genoeg naar voren. Zij gaan een commissie 
samenstellen om hun standpunt duidelijk te maken 
en zij sturen hun vragen door. Wordt vervolgd. 

 

8 Evaluatie 
werkdrukgelden 

Dit punt is eerder al besproken met de PMR en 
toegelicht. 

 

9 Formatieplan en 
werkverdelings- 
plan 

Toelichting van Berry a.d.h.v. ontwikkeling 
leerlingenaantallen. Komend schooljaar 16 
groepen, Muziekleerkracht, leerlingbegeleiding en 
ICT. Het is nu nog niet duidelijk of het mogelijk is 
om een instroomgroep te kunnen bekostigen. 
 
Inzet en bekostiging werkdrukgelden: moet het 

Berry: 
Werkverde 
lingsplan 
aanpassen en 
voorleggen 
aan het team. 
PMR: nagaan 



volgens de GPL van GOO of is het aan de locatie 
hoe het geld ingezet wordt? 

hoe het zit met 
inzet en 
bekostiging 
werkdruk- 
gelden 

10 Jaarverslag  Een aantal opmerkingen/wijzigingen Heike past dit 
aan en stuurt 
het naar 
René. 

11 Begroting Berry heeft hiernaast ook nog de begroting van ‘t 
Stappertje, de Taalklas en Neptunus. Deze dienen 
ondertekend te worden, niet alleen voor gezien, 
maar ook positief geadviseerd. Bijlage met 
toelichting is gewenst. 

Berry:  zorgen 
voor bijlage, 
René: 
ondertekenen. 

12 Vakantierooster 
GOO-raad 

Dit wijkt niet af van andere scholen. Studiedagen 
moeten nog gepland worden, die worden in ieder 
geval gespreid over het jaar. 

Berry: 
Studiedagen 
plannen. 

13 Ouderbijdrage beleid 
Stichting GOO 

Berry licht toe dat er plannen zijn om de vrijwillige 
ouderbijdrage af te gaan schaffen. Er zijn nogal 
wat verschillen in de hoogte van deze bijdrage en 
niet alle ouders/verzorgers kunnen het makkelijk 
betalen. Men kan natuurlijk bij Stichting leergeld 
om hulp vragen. Vanuit GOO wil men per locatie 
inzichtelijk krijgen wat er betaald wordt en waar dit 
geld aan besteed wordt. Onze ouders zijn 
unaniem van mening dat deze bijdrage niet 
afgeschaft moet worden. Er worden veel leuke én 
nuttige dingen van gedaan en waar wordt dit 
anders van betaald? Het mag iig niet ten koste 
gaan van het onderwijs aan de kinderen of aan de 
middelen die hiervoor nodig zijn. 

 

14 Brief naar bestuur René heeft hier nog een kanttekening bij v.w.b. het 
inhouden van het salaris. 

 

15 Speerpunt KCR:  
speelplaats → 
herstelplan 

Men is inmiddels begonnen met dit herstelplan. Er 
zijn flink wat aanpassingen die ongeveer 6 weken 
gaan duren. 

 

16 Rondvraag   

 
 
 
 


