
 

 

 

Notulen KindCentrum-vergadering 13-11-

2018 
Voorzitter : Judith Vermeulen 
Notulist: Judith van Otterdijk 
Aanwezig: 
 
 
Afwezig:  

Hanneke Drouen 
Marieke vd Wijst  
Voor schoolse zaken Wouter Welbers 
Marloes vd Laar 

 
Vergaderpunten: 
 

1. Kindcentrum zaken 

 openingstijden peuterwerk  
Ma en don 8.30-12 uur 
Woe 8.30-12.15 uur 
BSO open tot 18.30 uur 
BSO wordt een klein stukje duurder, peuterwerk wordt bij meeste inkomens goedkoper. 
Dit i.v.m. teruggave belasting. 
Als het langer open is, hoe zit het dan met “4-ogen beleid”? Wouter vraagt dit na.  
 

 Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 okt  
Op papier hebben we recht op 4,76 groep. We willen graag 5 groepen. Wouter gaat dit  
met het bestuur overleggen.  
 

 Hoofdlijnen begroting  
Wouter bespreekt de begroting. Hij gaat dit voorstellen aan het bestuur. Hopelijk wordt 
er veel goed gekeurd.  
 

 Terugblik/ opbrengst studiedag 5-11 i.c.m. jaarplan 

- Onderzoekend en ontwerpend leren door Peter. Peter gaat kijken hoe ze onderbouw 
mee kunnen nemen. En hij gaat kijken hoe er een verantwoording geschreven kan 
worden om het onderzoekend en ontwerpend leren te borgen.  

- Sociaal-emotionele methodieken gepresenteerd. Allebei zeer goed. Nu gaan een 
aantal van het team scholen bezoeken om te kijken wat de ervaringen zijn bij andere 
scholen.   

 

 Vernieuwde rapporten 
We hebben de nieuwe rapporten bekeken. We zouden graag vanuit de Oudergeleding 
MR zien dat er geen punten op het rapport komen te staan. Het nieuwe rapport ziet er 
verder goed uit.  

 



2. Notulen vorige vergadering  
Notulen zijn goed gekeurd. 
 

3. Notulen teamvergadering 
Geen opmerkingen.  

4. Notulen ouderraad 
Geen opmerkingen.  

5. KC-Tulband deel 2 
Woensdag 23 januari 2019 19.30 uur op de samenstroom uitleg over KC-raden.  

Judith O en Hanneke gaan samen.  

 

6. Ter kennisgeving aangenomen.  

 Tarieven zorg COC concept 

 Fg voor stichting GOO 

 Klokkenluidersregeling 

 Notitie structuurwijziging GOO 

7. GOO-raad   
Geen opmerkingen 

8. Placemat bevoegdheden PO 
Een punt op de lijst is vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en besteding). OMR heeft daar 
instemmingsrecht op. Marieke gaat dit bespreken met de Ouderraad en nodigt de 
penningmeester uit bij de volgende vergadering (17 januari).  
We gaan de placemat actief bij onze vergaderingen houden om goed te voldoen aan onze 
rechten en plichten als MR. Judith print hem uit en legt hem in de personeelskamer.   

 
9. Rondvraag 

Marieke:  
Klachten van ouders dat in de vakantie de BSO altijd in de Rips is. Er zijn meer kinderen uit de 
De Mortel die naar de BSO gaan in de vakantie. PMR neemt dit mee in de teamvergadering.  

 
 
Planning vergaderingen: 

Donderdag 17 januari 19.30-21.00 uur 
Dinsdag 12 maart 20-21.30 uur 
Donderdag 6 juni 19.30-21.00 uur  


