
Agenda Kindcentrumraad De Troubadour 

Deelnemers:  Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Anneke Verstegen, 
Sylvia Hendriks, Lisa van den Wildenberg, Stephanie van Strijp, 
Sanneke Metzemaekers, Sandra Jansen, Anja van Dongen en 
Jacqueline Minderhout 

Oudergeleding MRK:   Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Anneke Verstegen 
Personeelsgeleding MRK:  Sylvia Hendriks, Lisa van den Wildenberg, Stephanie van Strijp 
Oudergeleding OCK:   Sanneke Metzemaekers, Sandra Jansen 
Personeelsgeleding OCK:  Anja van Dongen, Jacqueline Minderhout 
Directie:  Marieke Wismans, Thera Huijers 
Locatie:  Teams online vergadering 
Tijd:  19.30 – 21.30 uur 
Datum:  26 januari 2021 

Agenda: 
Tijd Onderwerp Status Bevoeg

dheid
Portefeuill
ehouder

Bijlag
e

19.30 uur Opening

19.30 – 
19.35

Mededelingen Ter 
informatie

KCR

19.35 – 
20.20

Toekomst & samenwerking 
KCR

Bespreken Allen

20.20 – 
20.30

Jaarverslag KCR Vaststellen Allen Marjolein 2

Vanaf hier sluiten Marieke & Thera aan

20.30 – 
20.40

Notulen vorige vergadering Vaststellen KCR Ron 1 

20.40 – 
20.50

Mededelingen directie 
(zowel school als kanteel)

Bespreken KCR

 20.50– 
21.00

Corona & thuisonderwijs Bespreken KCR

Vanaf hier splitsen in MR & OC, Agenda 
MR

21:00 – 
21.15

Begroting Troubadour Bespreken MR Marieke 
& MR

Volgt 
nog

21.15 – 
21.25

GMR Bespreken MR MR 

15 21.25 – 
21.30

Wvttk

16 21.25 – 
21.30

Rondvraag 

17 21.30 Sluiting



19.30h VZ opent de vergadering
Kort samengevat, de ouder geleiding gaat door. KCR zoals het nu staat voldoet niet aan de 
regelgeving. Graag wil de voorzitter iedereen de gelegenheid geven om hierover zijn/haar 
gevoelens te uiten. Er waren verder geen op/aanmerkingen t.a.v. de nieuwe situatie.

19.35 – 20.20: Toekomst & samenwerking KCR
We willen graag onderzoeken welke onderwerpen we als KCR kunnen bespreken. 
Gezamenlijke onderwerpen kunnen zijn:

- Corona
- Thuiswerken
- Kind centrumplan, 4 jaren plan 
- Kindcentrum monitor
- Regeling vakantie
- Wijzigen pedagogisch beleid
- Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
- Ouder info avond
- Website / Social schools

Nieuwe / extra onderdelen kunnen zijn

- Doorgaande leerlijn (ook al komt het al deels terug in het kopje pedagogisch beleid)
- Duurzaamheid (bv. de moeder van Rosarieke heeft dit ooit opgepakt in het verleden)
- Frisse school (bv. CO2 sensoren, ventilatie, temperatuur, effect van zon op het pand etc) 
- Voeding op school (bv koekjes dag, traktatie/gezonde snacks op BSO etc) 

Actie Marjolein: ik neem dit mee richting Marieke. Daarna kunnen we kijken wat het beste 
aansluit in de agenda (Marjolein zal dit per email terugkoppelen). 

Marjolein: We willen samen met thema’s werken, voorstel om 1x per kwartaal bij elkaar komen 
Iedereen: akkoord. Hiervoor worden de volgende vergaderingen vastgesteld:
- 25 Maart (MR)
- 18 Mei (KCR)
- 19 Juni (MR)
- 23 Juli (MR)

20.20 – 20.30 Jaarverslag KCR
Met de doorgevoerde wijzigingen en op/aanmerkingen mag deze worden goedgekeurd (met 
aanpassingen van Anneke) Actie Marjolein, email Manon.

20.30 – 20.40 Notulen vorige vergadering
- Datum moet zijn: 8 december
- Anja en Jacqueline toevoegen als deelnemers
Vergadering wordt goedgekeurd met genoemde wijzigingen.

20.40 – 20.50 Mededelingen directie (zowel school als kanteel)
Marieke: Het was een gekke dag, ik heb er geen andere woorden voor (in de context van 
mogelijke rellen in Rosmalen waardoor de opvang eerder sloot).
Thera: Ik heb geen directe mededelingen. Ik ben erg trots op de ouders die heel begripvol waren.

20.50– 21.00 Corona / Thuisonderwijs
Marjolein: Wil/kan de school hier iets over vertellen?
Marieke: Anderhalve week geleden hebben we de MR hierover gesproken. Wat een leuk nieuwtje 
is dat we een hybride lokaal gaan krijgen, hierdoor kunnen we meerdere kinderen  les geven 
(digitaal). Dinsdag wordt het lokaal ingericht (hier waren we voor Corona al mee bezig). Dit laat ik 
graag t.z.t zien.
Marjolein: hoe gaat dit bij jullie Thera?



Thera: Het is anders t.o.v. de vorige lockdown. Het is een heel geregel met daarbij de functies op 
andere manier worden ingezet.
Marieke: Ik ben super trots op het team, het is zwaar en iedereen missen de kinderen en het 
contact. We zijn aan het nadenken over een heropening, hoe gaan we dit doen. We voorzien grote 
verschillen. De eerste 2 weken zullen we echt gaan focussen op groepsbinding / welbevinden van 
het kind. Ron: Wij hebben speelkwartier met de kids, misschien leuk om dit te promoten bij andere 
kinderen/groepen
Marieke: Leuk idee, als school niet open gaat begin Feb en zullen we dit verder opnemen evt bij 
social schools. Verder nog een kanttekening. We hebben onlangs gesproken op een avond 
gesproken over het “jonge kind”. We zijn gaan aan de hand van zeven peilers gekeken naar de 
ontwikkeling hiervan en de daarbij behorende gezamenlijke visie.

MR-vergadering

Mededeling MR
Sylvia: graag wil ik het ontwerp als P-geleding nog hebben over advisering groep 8.
Marjolein: dit wordt opgenomen als WVTTK

21:00 – 21.15 Begroting Troubadour
Marieke ligt in grote lijnen het budget door. Daarnaast is aangegeven dat subsidie “schoolkracht” is 
aangevraagd (15.000 Euro). Teven wordt er gekeken, buiten school niveau, naar andere bepaalde 
zzp constructies. Om mensen met docent bevoegdheid in te kunnen zetten (bv. binnen cultuur 
sector) die momenteel geen baan hebben. Tot slot is Marieke ook bezig met SUVIS subsidie (
(subsidieregeling voor ventilatie op scholen) en is er een gesprek met het SBK (subsidie duurzame 
inzetbaarheid).

WVVTK: Advisering voor groep 8
Korte introductie verloop
- Normaliter moet je in January midden toets 8 afnemen
- System elDOS wordt ingevuld (overdrachtsdossier)
- Hier zitten voorwaarden aan vast
- Daar volgt een definitief voorstel uit
- Hier zou normaliter niets gek uitkomen
- Hier volgt een advies uit
—- door Corona komt dit in het geding——
- De Troubadour wil kansrijk adviseren (zoals dhr. Slob heeft aangegeven)
- Soms blijven het twijfelgevallen
- Intern besproken; wij willen deze kinderen een kans geven. Met CITO begrijpend lezen en 

rekenen, dit kan evt. Kader worden of VMBO-T. Volgens RIVM richtlijnen
- Daarnaast hebben de leerlingen nog 2 jaar mogelijk om eventueel “op te stromen”

Sylvia: Deze extra toets is als extra onderbouwing 
Marieke: Er zal een aparte brief komen voor de ouders met de juiste toelichting
Sylvia: We wachten even op de VO-raad (vereniging van scholen) echter moeten we dit echt snel 
sturen.

WVTTK: Rapporten
In February staan de rapporten op de planning. Dit is te snel.
Eerst willen we investeren in sociale ontwikkeling, groepsvorming. Hier nemen we een aantal 
weken voor (2-3 weken). Vervolgens willen we de M-toetsen afnemen als nulmeting en dan willen 
we pas de ouders uitnodigen voor het gesprek. Rapportgesprekken verdwijnen dus niet maar deze 
worden vooruitgesprongen i.v.m. corona. We wachten af tot we meer weten wanneer de kinderen 
weer naar school mogen. De M-toets moet voor Maart, echter komt dit door Corona in het geding 
dan gaan we over naar methodieken toets. Dan volgt de M-toets later in het jaar.



21-25 - 21.30 Rondvraag
Marjolein: Ron, laten we het MR-jarenplan, via Marieke ontvangen vanuit het ander school we 
doornemen naar de volgende meeting: Ron, ik neem het op in de notulen.

Ron: De splitsing van OC/MR maakt notuleren lastig, het zijn ook vaak discussies, hoe kan ik dit 
verbeteren?
Ieder: Graag notuleren in de vorm van het jaarverslag zoals Marjolein dit opmaakt. Ron, akkoord.


