Notulen KCRaad vergadering: 13 januari 2021
KCRaad
Marloes haakt aan vanwege overname rol van Charlotte.
Diana Lodewijks is aangesloten als toehoorder.
1
Notulen vorige vergadering (4 november)
Geen opmerkingen. Graag binnen 1 week ook plaatsen op de website.
2
Ingekomen stukken
● Mail ouders Tarieven OKB
Er is veel op en neer gemaild. 1 ouder heeft aangegeven er behoorlijk op achteruit te zijn gegaan.
Deze ouder heeft contact gehad met OKB en dit is door hen verder opgepakt.
● Aanname nieuwe medewerker opvang
● Diverse mails corona GMR/ instanties
● Diverse mails andere OC’s
● Brief over sluiting
● Mailwisseling stakingsgelden
3
Tussenevaluatie Corona
● Ervaringen en Reacties (docenten/kinderen/ouders)
De verlengde instructie wordt gemist, nu is er “slechts” een vragenuurtje.
Ouders ervaren het allemaal verschillend. Ouders moeten weten waarom de keuzes gemaakt
worden en dat ouders bij zorgen direct aan de bel trekken bij de leerkracht.
Vooral de uitleg is belangrijk. Met ieder kind is wekelijks 1 op 1 contact, daarnaast worden
instructiefilmpjes opgenomen. Er is een kletskring en er is een spellingsdictee.
Volgende week zullen meerdere contactmomenten zijn.
Er wordt wel verlengde instructie geboden aan kleine clubjes.
● Noodopvang: Er zijn zeker meer aanvragen dan de 1e periode. Het vraagt veel van ouders.
Qua onderwijs 75 leerlingen waarvan 2/3 tot en met groep 4 is. De bovenbouw verloopt wat
rustiger.
Noodopvang is echt opvang. Kinderen gaan aan de slag met het thuisonderwijs en worden
ondersteunt door diverse medewerkers.
School gaat pas open als het mogelijk is. Pleincoördinatoren zijn bij elkaar geweest
● Vaccinatie medewerkers; hier is nog niets over bekend. Tot nu toe worden medewerkers
opvang/onderwijs niet eerder gevaccineerd.
Communiceer in waarom de keuzes gemaakt worden en ben trots op wat je doet!
Het is belangrijk dat ouders ook bekend zijn met afspraken die horen bij meetings. Daarnaast
erop bewust maken dat er een chat is, maar dat school hier niet in kan meekijken als zij er niet in
zitten.
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Jaarplan agendapunten MR:
• Huisvesting n.a.v teldatum leerlingen
Huisvesting in de Lanen, eind 2021 zou de Campus opgeleverd worden. De gesprekken over het
gebruik van lokalen door de Hoven zullen nog plaatsvinden.
Zodra het leerlingenaantal onder de 470 is, kan de huisvesting plaatsvinden op het KC.
Mocht dit voorlopig nog niet zo zijn en is de ruimte van de noodlokalen nodig, dan blijven de
noodlokalen staan en kan het KC hiervan gebruik maken.
• Cito resultaten
Zodra school weer opengaat zullen de Cito's afgenomen worden. Ook de ontwikkelgesprekken
worden verplaatst.
Terugkoppeling acties n.a.v. opmerkingen ouders planning facultatieve gesprekken
Er zullen meerdere blokken aangeboden worden en er komt 1 lijn in de tijden die aangeboden
worden. Hier zijn door het team afspraken in gemaakt.
Agendapunten OC:
• Gezondheidsverslag, Locatie jaarverslag BSO/Opvang & Veiligheids- en Gezondheidsverslag
Dit is 1 verslag en heeft Lindsey doorgestuurd. Er zijn geen opmerkingen vanuit de KCRaad
hierover.
Actiepunt: Jaarplan goed doornemen over wat is KC en wat is OC. Wat is samen te voegen?
Terugkoppeling GMR
• Beleving werken voor ATO; er is een onderzoek onder het personeel gehouden. Nieuwe
leerkrachten voelen zich erg welkom, maar gedurende hun werktijd vlakt dit af. Hier is een
onderzoek voor ingesteld.
• Bezwaren commissie voor nieuw functiehuis
• Rijnlands model; Het Rijnlands beleid is dat iedereen heeft recht op de scholing die past bij
zijn capaciteiten; dit wordt verder uitgewerkt in Rijnlands onderwijsbeleid, maar een korte
omschrijving ervan is het pre-mammoetwet model. Ook dit beleid wijkt vrij sterk af van
huidige trends, die uitgaan van gelijkheidsdenken en blind-efficiency denken.
OKB; snelheid extra aanvragen en bereikbaarheid ochtend/werken met ticketsysteem
Vorige keer is uitgelegd waar “het probleem” in kan zitten. Ervaring is echter dat er nog steeds
geen reactie op mails wordt gegeven en is contact leggen erg moeilijk.
Advies is om scherp te zijn; pas desnoods aan dat je niet binnen 2 dagen antwoord geeft. De
locatie zit er achteraan. Kijk goed naar wat er staat in het ruilbeleid en of dit haalbaar is.
Bereikbaarheid blijft ook een punt van aandacht.
Bestrating schoolplein
De bestrating van het schoolplein lijkt nog steeds niet aangepast: Bij de zandbak (paarse en
groene tegel) en bij de ingang van het schoolplein.
Vraag vanuit KCRaad hoe het nu gaat met aanwezigheid op avonden. De wijkagent controleert
daar extra op en Lindsey zal een seintje uitzetten.
WVTTK en Rondvraag
Loes zal de vervanging van Simone in de KCRaad op zich nemen.

