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Aantal blz. 2 

 
Notulen groepsoverleg  

 
 
Datum: 18-02-2020 
Aanwezig: Frank, Kelly, Chantal, Olga, Dannie, Annemarieke, Mariska, Kirsten, Jeroen  
Afwezig: Henriette  
Notulist: Jerry 
Opening 

 
Welkom Dannie en Mariska en de laatste vergadering van Annemarieke. 
Toevoeging incident KDV en 16 uur PA opvang.  
 
Notulen vorige vergadering 

 
Nieuwe format notulen bevalt goed.  
 
Mededelingen  

 
• Nieuwe leden welkom  

 
 

Post in en uit 
Geen inkomende post 
Uitgaande post: brief KCR  
 
Formatieplan 2020 - 2021 

Financieel veel moeten inleveren.  
Overige 74000 zal mee worden genomen naar volgend jaar. 
Hierdoor beginnen we het jaar met een negatief saldo.  
Verdeling OAB-gelden zijn hetzelfde gebleven. 
Geen verhoging van het negatieve saldo dit jaar. 
Personele veranderingen: met openstaande vacatures staat het saldo op 0. (Niet meer 
negatief)  
Aankomende jaren verwachten we op KC de Haren geen verkleining in 
leerlingenaantallen.  
 
Pedagogisch werkplan, ouderavond, extra dagen beleid, incident en 16 uur PA 

Opleidingsplan staat BSO niet vermeld, dit is omdat de BSO niet met VVE werkt.  
Ouderbegeleiding vanuit school, agenda punt voor een volgende vergadering.  
Positief hoe het knutselen voor carnaval gaat met de ouders. 
Ouderavond is op 5 maart ingepland en is voor heel Noord.   
Hiervoor is een slaapcoach uitgenodigd en die zal tijdens deze avond informatie geven.   
Incident op het KDV: er is een kindje uit een bedje gevallen. Dit is keurig netjes 
opgevangen door Kanteel. Ouders zijn opgevangen en de pedagogisch medewerkers ook. 
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Er zijn verder geen verwondingen bij het kindje en deze maakt het goed.  
Als gevolg hiervan is de GGD op controle geweest en dit vinden ze bij Kanteel fijn.  
Kanteel moet 16 uur PA aan kunnen bieden aan kinderen met een VVE indicatie.  
De dagen zullen hierdoor kunnen gaan wijzigen en zal de PA eventueel integreren met de 
vuurvliegjes.  
 
Schooltijden basisschool status 

In november hebben wij het tijdens de KCR hier overgehad.  
Tussen september en februari in het aankomende schooljaar (2020-2021) zal en een 
schooltijden onderzoek komen.  
dit onderzoek zal plaats vinden voor de leerkrachten en de ouders.  
De onderbreking (pauze op maandag, dinsdag en donderdag) brengt op dit moment veel 
onrust mee.  
Uiterlijk maart 2021 een definitieve keuze voor het jaar daarop. Ouders hebben dan 6 
maanden de tijd mocht er een verandering plaats vinden.  
 
Statuten 

Zijn aangepast naar aanleiding van de vorige vergadering.  
Inhoudelijk zijn de statuten goed gekeurd door de KCR. 
Artikel 13 is nieuw toegevoegd.  
 
Verkeersveiligheid, parkeerplaats en zebrapad  

 
Zowel de parkeerplaatsen als het zebrapad worden niet netjes gebruikt.  
Er is een verkeerswerkgroep op de school aanwezig, deze is vooral intern. Denk hierbij 
aan lessen en voorlichtingen in de klassen etc.  
Na het carnaval gaan we inventariseren bij de ouders wie een rol zouden willen 
betekenen als bijvoorbeeld verkeersbrigadier.  
Er is een vervoersprotocol aanwezig voor uitstapjes.  
 
Rondvraag en sluiting 

Waar is het standpunt gebleven dat kinderen vanaf groep 3 zonder ouders naar boven 
gaan. Dit zal herhaald worden in de nieuwsbrief.  
 
 

Actielijst:   
 

Datum Actie Verantwoordelijk Status 
16-01-2019 Toevoegen logo Jerry Afgerond 
16-01-2019 Actielijst toevoegen notulen Jerry Afgerond 
16-01-2019 Navraag sluiten postvakje Jeroen Afgerond 
16-01-2019 Notulen plaatsen website Frank  
16-01-2019 Maken en verspreiden stembiljet Frank, Olga en Chantal Afgerond 
16-04-2020 Agendapunt toevoegen: 

Duurzaamheid en gezondheid met 
feestdagen aankomende jaren 

Jerry  

16-04-2020 Herhaling nieuwsbrief omtrent 
zelfstanding naar boven gaan 

Frank  

16-04-2020 Doorgeven verwijderen postvak 
KCR aan het beheer 

Frank  

16-04-2020 Aanpassen en afronden statuten Jeroen  
12-03-2020 Reserveren etentje KCR  Olga  

 
 
 
Volgende KCR: donderdag 16 april 


