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Aantal blz. 5 

 
Notulen KCR-vergadering  

 
 
Datum: 16-06-2020   
Aanwezig: Jeroen, Jacqueline (namens Kelly), Frank, Mariska, Kirsten, Dannie, Olga en 
Jerry 
Notulist: Jerry 
 
Opening en vaststellen van de agenda 

Opening door Jeroen, Fijn dat we weer kunnen en mogen. 
We beginnen met de punten vanuit kanteel. 
Jacqueline (Kanteel) sluit aan i.v.m. afwezigheid Kelly 

 
Notulen vergadering KCR 18-02-2020 
• Actiepunten nalopen vorige vergadering, postvak afgerond. 
Statuten aanpassing is nog niet afgerond, blijft staan.  
Toevoegen: Totale begroting school (actiepunt, september/november zal deze komen.) 
Algemene mededelingen:   

Jacqueline (Kanteel) sluit aan i.v.m. afwezigheid Kelly 
 
Ingekomen en uitgaande post/e-mail 

Ingekomen post: 
Geen post 
Uitgaande post: 
Geen uitgaande post 
 
Overzicht ouderbijdrage (doorgeschoven van agenda 16-04) 

Oude bestand door gestuurd, op 16-06-2020 het nieuwe huidige formulier ontvangen. 
75% van de reguliere bijdrage is betaald. 
67% van het schoolreisje is betaald. 
Uiteindelijk omdat we door corona niet op schoolreisje gaan, gaan we voor de ouders van 
groep 8 de bijdrage terugstorten. Overige ouders van andere klassen krijgen een voucher 
die ze volgend jaar kunnen inzetten.  
Ouders die betaald hebben, zullen niet de vraag krijgen voor een bijdrage schoolreisje 
2021, ouders die nog niet betaald hebben wel. 
Maximaal 2 herinneringen aangezien het een vrijwillige bijdrage is.  
Ouderbijdrage voor het volgende schooljaar, verlagen zou kunnen. Maar we houden niet 
jaarlijks geld over waardoor dit niet optimaal is.  
School ziet geen noodzaak om dit te verhogen of te verlagen. Ouderparticipatie van de 
bijdrage ligt bij ons hoog.  
Hoe kan het zijn dat de kosten van sinterklaas en kerst duurder uitvielen? Mede door de 
komst via een schoolbus.  
Er is voor de bovenbouw gekozen voor een bioscoopbon als cadeau, hierdoor viel het ook 
duurder uit. 
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Jaarplan '20-'21 
Er is nog geen format voor 2020-2021. Qua format is het altijd vrij geweest qua 
vormgeving. Het jaarplan van KC de Haren is een officieel format vanuit kanteel. 
Nu komt signum met een eigen format, alle 0-13 doelen zullen hier ook in komen.  
Omdat Signum met een eigen format komt, zal het format van Kanteel niet meer 
gebruikt worden door school. 
Voorheen mochten scholen zelf kiezen hoe dit vorm zou krijgen, nu is het signum breed.  
De doelen blijven wel gezamenlijk, school beschrijft ze in hun a3 plan en kanteel in hun 
a3 jaarplan. 
Alle doelen die in het jaarplan van 2019-2020 staan, zijn nog niet afgerond. 
Deze doelen moeten ook echt door naar volgend schooljaar. 
Cultuurbeleidsplan is doorgezet naar volgend jaar.  
Er stond een dagdeel gepland op de studiedag van 4 mei voor de professionalisering 
omtrent hoogbegaafdheid, deze is helaas geannuleerd i.v.m. de Corona tijd. 
Volgend schooljaar worden we op 3 ochtenden geschoold in hoogbegaafdheid.  
Er is gekozen voor individuele scholing i.p.v. teambreed. Om hier de leerkrachten in hun 
krachten te zetten. 
De kracht is om te blijven herhalen.   
Corona heeft ook voordelen. Stefan heeft samen met Manon een beleidsplan opgezet 
voor 2020 – 2021 en dusdanig uitgebreid dat we het label gezonde school hebben 
ontvangen.  
Pedagogisch beleid moet nog besproken worden en aangepast worden, komt aankomend 
schooljaar ook terug. 
Mevolution krijgt een herplaatsing naar september, eerste studiedag school. 
Toevoegingen 
Gezonde school 
Schooltijden onderzoek 
BVL label, jaarlijks aanvragen omtrent verkeerseducatie.  
Aanvullen digitale communicatie, oriënteren inzet app (AVG proof) omtrent 
ziekmeldingen, oudergesprekken, verlofaanvragen etc. 
Wat wil school hiermee bereiken? 
Er is voor gekozen om hierin niet met de pilot mee te gaan en eerst te kijken wat hebben 
we voor ogen, en wat willen we ermee bereiken.  
De ouders van de KCR geven aan dat de uitleg mondeling fijn is, maar het a3 jaarplan 
lezen niet altijd even duidelijk is.   
Is er een meerjarenplan? 1,5 jaar geleden is deze opgesteld en is dus aanwezig.  
Is het a3 jaar plan een haalbaar plan? Ja, omdat heel veel van deze ontwikkelingen al 
gestart zijn en wij die volgend jaar kunnen afsluiten. 
Is het de bedoeling dat we de doelen uit het a3 jaarplan aan het einde van het volgend 
schooljaar eruit kunnen halen? Ja. 
 
Schoolgids '20-'21 

Schoolgids is heel uitgebreid, veel pagina’s. 
School haalt hier altijd de jaarkalender uit, die actualiseert Frank, maar blijft hetzelfde 
qua lay-out.  
Heeft geen prioriteit om deze qua lay-out aan te passen.  
Hij voldoet aan alle eisen van de onderwijsinspectie. 

 
Rolverdeling KCR leden '20-'21 

Geen aanpassingen 
 
Thuisonderwijs evaluatie  

Interesse vanuit de ouders KCR, hoe is het geweest de afgelopen tijd in het onderwijs en 
de opvang.  
Enquête richting ouders omtrent het thuiswerken.  
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Er kon snel geschakeld worden voor groep 4 tot en met 8 omtrent thuisonderwijs 
doormiddel van Snappet.  
Wat zetten we klaar voor de kinderen en wie hebben er thuis geen materialen voor 
Snappet. 
De eerste dagen van de corona tijd heeft school kleine groepen met de leerkrachten 
gemaakt, een voor de noodopvang en een voor het thuisonderwijs.  
De eerste dagen heeft school de noodopvang opgepakt, kanteel heeft dit overgenomen.  
Thuisonderwijs is in werkgroepen tijdens de eerste week gerealiseerd.  
 
Geste naar ouders voor bewezen inzet: bv. oorkonde aan de ouders voor thuis 
onderwijs? Leuk idee, wordt opgepakt.  
 
Sommige kinderen presteerden thuis beter, kan met die info iets worden gedaan? 
Toevoeging, ook in halve klassen waren er kinderen die beter presteerde.  
Het geeft duidelijk aan dat kleine klassen positieve effecten hebben. 
We zijn niet zo ver om te kunnen bevestigen dat thuis/ halve klassen beter zijn geweest 
voor de prestaties. Er zijn al landelijke onderzoeken hierin in gestart, en daar wachten 
we op. 
Erkenning bij ouders richting leerkrachten, ouders begrijpen meer wat er met de 
schoolse setting wordt bedoeld.  
 
Enquête ouders: ervaringen m.b.t. communicatie in coronatijd, continurooster, e.a. 
Hoe hebben ouders het ervaren, heeft thuisonderwijs de prestaties van sommige 
kinderen verbeterd?  
Enquête gaat er uiterlijk de laatste 2 schoolweken uit. 
 
Kanteel 

Vervelend dat de 16 uur PA niet aansluit op de schooltijden (Mariska). 
Kanteel heeft op het laatste moment te horen gekregen dat de 16 uurs regeling toch 
door kon gaan. Gezien de tijd is ervoor gekozen om te kijken welke tijden haalbaar zijn 
volgens de regeling.  
Er is gekozen voor deze tijden omdat uit de mogelijkheden, deze het beste zou 
aansluiten met school.  
Ook zijn de uren zo ingedeeld dat er geen extra uren ingezet worden, aangezien het voor 
Kanteel nog een onzekere tijd gaat worden.  
Kelly heeft aangegeven dat het naar de huidige ouders is gecommuniceerd. 
Wat zijn hierop de reacties geweest?  (Mariska) 
Er zijn nog niet veel reacties op geweest. 
Sinds deze week weer een aantal rondleidingen bij Kanteel.  
Is er ook een datum gekozen om de 16 uurs regeling en de daarbij gekozen tijden te 
evalueren? (Dannie) 
Tijdens de afstemming overleggen gaan deze punten terugkomen.  
Ook bij het MT van Kanteel zal dit terug komen in het eerstvolgende overleg. 
Er is subsidie vrij gekomen voor een zomerschool op KC de Haren. Ouders krijgen daar 
deze week een brief over. Zomerclub 2,5 tot 4 jaar en zomerclub + van 4 jaar tot en met 
13 jaar.  
Ouders krijgen de brief en mogen zelf bepalen of zij daar hun kinderen voor aanmelden, 
school en kanteel hebben heel duidelijk in beeld wie er achterstanden hebben opgelopen 
en zullen daar contact mee op nemen. Er is in Noord gekozen om de krachten te 
bundelen en 1 locatie groot uit te pakken i.p.v. kleinschalig per school. 
 
Communicatie/stukken erg laat. 
Wat betreft PA 16 uur Als het goed is, heeft de OC/ Kindcentrumraad hierover in 
maart al een mail gehad. Kelly vreest dat hierin iets niet goed is gegaan of het 
heeft elkaar gekruist. Daarnaast heeft Kelly dit een aantal keren aangekondigd in 
de KCRaad echter waren hier ontzettend veel onduidelijkheden over (en 
misschien nog wel hier en daar). 
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Omdat het hier gaat om een wettelijke wijziging heeft men de CCR om advies 
gevraagd, zij hebben hierin al ingestemd. De volgende keer zal Kelly dit expliciet 
benoemen indien bekend want soms is het ook gewoon zoeken (maar dit stond 
dus in de mail die momenteel vermist is).   
Waarom laat? 
Omdat er een mogelijk uitstel aan zat te komen i.v.m. Corona, de minister heeft 
pas eind mei te kennen gegeven dat er geen uitstel komt en toen moesten we 
met man en macht dit plan alsnog in werking worden gezet. Het is belangrijk dat 
deze 16 uur zo snel als mogelijk ingezet kan worden dus Kelly begrijpt het 
gevoel bij de snelheid echter was die al in volle werking, kwam stil te liggen en 
toen moesten we ineens aan de bak (er zijn zelfs gemeentes die hebben gezegd, 
dit is te kort dag we doen het per 1-1-2021 maar Den Bosch wil echt 1 augustus 
aanhouden ook nu met de Corona periode en kinderen die hierin wellicht nog 
meer achterstand oplopen, het is hard nodig. 
 
Duidelijkheid rol KCR m.b.t. advies-/instemmingsrecht; Dannie 
Dit wordt een aparte afspraak, volgt.  
 
Verantwoordelijkheden vanuit school en vanuit kanteel voor de ouders, waar is advies 
nodig en waar instemming?  
 
Waar blijft het concept van een KC tijdens de coronatijd, weinig integrale communicatie. 
Kanteel komt met een boekje vanuit de Haren, waar is school? 
De keuze om dit boekje uit te geven voordat school heeft kunnen communiceren naar 
ouders is omdat kanteel in de vakantie alles gecommuniceerd wou hebben naar ouders, 
en school toen vakantie had.  
Ouders uit de KCR gaven aan het fijn te vinden om te horen dat er wel een duidelijke 
communicatie is geweest tijdens de corona tijd.  
 
 
Gemiste activiteiten  

Alternatieven klassenfoto? 
Fotograaf heeft individueel foto’s gemaakt, deze zullen samengevoegd worden op 1 vel.  
 
Mogelijkheden activiteit/pleziertje voor de kinderen?  
Meer in een presentje of ijsco kraam, wordt vervolgd.  
 
Alles geregeld voor Groep 8? 
Nacht van 8, ligt een heel tof plan.  
Snuffelen op nieuwe scholen gaat gewoon door. 

 
Bezetting schooljaar 20-21 

Zijn er genoeg docenten? 
Aankomende donderdag komt wordt het plan bekend gemaakt van welke leerkracht in 
welke groep komt te staan. 
2 nieuwe collega’s die aan komen vullen. Alle groepen zijn bemand, wel met 
risicogroepen inbegrepen. 
We gaan ervanuit dat het volledige team er na de zomervakantie weer is. 
 
Hoogbegaafdheid  

Besproken tijdens het A3 jaarplan. 
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Rondvraag en afsluiting 
Kleuters eten op de grond? 
Keuze is gemaakt door ruimte gebrek/ personeel.  
Extra lokaal is ingezet, en alle kinderen eten aan tafel. Frank koppelt dit terug.  
Ouder heeft dit ook al teruggekoppeld met de leerkracht. 
Vaststellen data KCR-vergadering volgend jaar. Worden vastgesteld op 24 september 
tijdens de eerste KCR van 2020-2021 
 
Actielijst:   

 
Datum Actie Verantwoordelijk Status 
31-7-2020 Statuten aanpassen Jeroen  
31-7-2020 Notulen plaatsen website Frank  
01-10-2020/ 01-11-2020 Totale begroting school Frank  
    
    

 
 


