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

Punt  Omschrijving Notulen Aktie 
1 Opening 

 
Online meeting geopend door René, i.v.m. de 
Corona maatregelen  

 

2 Notulen   
12-02-2020 
 

Berry geeft reactie op: 
Punt 7 Samenwerking collega’s kindpark bij 
agendapunt 6,                                 
Punt 9 Formatieplan en werkverdelingsplan bij 
agendapunt 7, 
Punt 12 vakantierooster bij agendapunt 11 
  

 

3 Binnengekomen post 
 
 

Op de verkiezingen van de OPR zijn geen reacties 
gekomen. 
Ouderraadsvergadering is niet doorgegaan 23 
maart- schoolfotograaf is geannuleerd en 
schoolreisjes moet nog bekeken worden wat daar 
mee te doen. 
Antwoorden van Bert Otten, iedereen is tevreden 
met zijn reactie. We hebben ook positieve reacties 
van andere scholen gehad. 

 

4 Veiligheid rondom 
Kindpark. 

Als de scholen weer normaal open zijn, bekijken 
we de situatie opnieuw. 

 
 
 
 

5 Ontwikkelingen naar 
nieuwe Goo-structuur, 
vorm KC-Raad, 
aanpassing regelement en 
statuten. 

KC-Raad: willen gaan voor 3 leerkrachten, 3 
ouders en opvang. Met het stoppen van Claudia 
(einde termijn) is dit compleet. 
 
Voor de andere punten de vergadering van de 
GOO-Raad afwachten 13 mei. 

 
 
 
 
 
 

6 Samenwerking Collega’s   
0-4 Kindpark (update) 
 
Samenwerking 
BSO Kindpark (update) 

Nieuwbouw peuters en stappertje zijn 
samengevoegd. Zijn bezig om het aanbod met 
elkaar af te stemmen. 
 
De samenvoeging op papier is rond. Na 27 april 
bekijken we hoe we verder kunnen in de praktijk.   

 
 
 
 
 

7 Formatieplan en  
Werkverdelingsplan 

Berry geeft aan niet te beschikken over een 
formatieplan. 
Werkverdelingsplan voor het komende jaar is wel 
rond. 
Met PMR afgesproken dit tijdens de vergadering 
van 16 maart met het team te bespreken. Dit is niet 
doorgegaan i.v.m. de Corona-maatregelen.  
Er waren wel punten waar het team niet positief in 
was, deze worden nog besproken. 

 
 
 
 
 
 
Berry, Ilse, 
Heike, Jolanda 
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8 Begroting. Perry geeft aan weinig eigen inbreng mogelijk is in 
deze begroting. 
Berry geeft aan dat er wensen voor investeringen 
doorgegeven zijn. 
Voor nu is het advies om de begroting te 
ondertekenen. 
Advies Perry: een brief naar GOO-Raad en 
Bestuur met de vraag voor meer eigen inbreng op 
de begroting per locatie. 

René en Perry: 
Brief naar 
bestuur en 
GOO-raad 
 

9 Ouderbijdrage beleid 
Stichting GOO (update) 

Octopus ziet geen nut om de ouderbijdrage af te 
schaffen. 
GOO-Raad geeft advies in volgende vergadering en dan 
komen wij hierop terug. 

 
 

10 Brieven naar bestuur De clusterdirecteuren zijn bekend.  
Gesprekken met de kandidaten teamleider vinden 
woensdag 13 mei plaats om 19.00u 
René, Jolanda, Ilse, Heike, Femke en Lydia zitten in de 
adviescommissie.  
Volgens de interpretatie van Perry, wil Dhr. Otten toch 
nog naar de geschillencommissie voor duidelijkheid in 
de toekomst. 
 

Advies-
commissie: 
René regelt een 
Contactmoment  

11 Vakantierooster Deze is al akkoord door de GOO-Raad 
Vakantierooster is rond, studiedagen nog in te plannen. 
6 in totaal, GOO-studiedagen, clusterbrede studiedag, de 
rest is zelf in te plannen. 

Berry 

12 Thuisonderwijs tijdens de 
Coronacrisis 

-Heike geeft aan dat bij haar klas alles redelijk goed 
verloopt. Huiswerk wordt redelijk goed gemaakt, 
Vragenuurtjes en chats worden druk bezocht en krijgt 
leuke filmpjes. 
-Ilse belt iedere week met ouder en kind voor vragen. 
Kinderen krijgen huiswerk en een Octo-Bingo. Hierdoor 
krijgt ze veel filmpjes en foto’s. Zit veel meer achter de 
pc en maakt ook veel uren. 
-Jolanda geeft aan ook met de kinderen van groep 3 een 
vragenuurtje te starten. 
-Marcia geeft aan dat ze steeds meer moeite heeft om de 
kinderen aan het huiswerk te krijgen. 
-Femke geeft aan dat haar dochter na een half uurtje al 
klaar is en maakt zich toch wat zorgen over een 
eventuele achterstand. 
-Berry geeft aan dat alles wel behapbaar moet blijven 
voor iedereen. Ook kinderen naar huiswerkbegeleiding 
gaan die thuis niet aan leren komen. 
Voor hoe verder na de meivakantie. Dit hangt af van de 
maatregelen na 27 april Berry plant vervolg aanbod 
onderwijs met clusterdirecteuren, IB en ICT. 

 

13 Speerpunten KCR 
Speelplaats - herstelplan 

Formeel zijn ze klaar met de speelplaats.  
Na een rondje over de speelplaats zijn Marcel en Berry 
nog een 10-tal punten tegengekomen die nog aandacht 
nodig hebben en teruggekoppeld moeten worden.  

Berry 

14 Rondvraag -Perry geeft aan dat er een nieuw KC-Raad reglement 
moet komen. Het handig is als we daar ook het 
reglement van de GOO-Raad bij hebben.  
Dit op de agenda voor volgende keer. 

Jolanda 
aanleveren 
GOO-Raad 
regelement 
Heike-agenda  
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Vorige keer heeft er geen stukje van de KC-Raad in de 
Octopost gestaan. Lydia levert deze keer een stukje aan 
bij Berry. 

 
Lydia 

 
 Volgende vergadering: woensdag 03-06-2020 
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