
Agenda Kindcentrum Raad De Troubadour 
 
Deelnemers:                  Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Anneke Verstegen,  
                                              Sylvia Hendriks, Lisa van den Wildenberg, Stephanie van Strijp,  
                                              Sanneke Metzemaekers en Sandra Jansen 
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:   - 
Directie:    Marieke Wismans, Thera Huijers 
Locatie:    Teams online vergadering 
Tijd:    19.30 – 21.45 uur 
Datum:    27 oktober 2020 
 
Agenda: 
 Tijd Onderwerp Status Bevoegdheid Portefeuillehouder Bijlage 

 19.30 uur Opening     

 19.30 – 19.35 Mededelingen Ter 
informatie 

KCR   

 19.40 – 19.45 Notulen vorige vergadering Vaststellen  KCR  1  

 19.45 – 19.55 Mededelingen directie (zowel 
school als kanteel) 

Bespreken KCR   

 19.55 – 20.05 Corona status Bespreken KCR   

 20.05 – 20.15 Jaarplan KC de Troubadour 
20/21 

Bespreken KCR Marieke Mail Lisa 
7 okt 

 20.15 – 20.25 Verzuim/ lestijden Bespreken KCR Marieke  

 20.25 – 20.40 Kindcentrum monitor Bespreken KCR Marieke Mail Lisa 
7 okt 

 20.40 – 20.50 KDV terugloop kinderen Bespreken KCR Thera  

 20.50 – 21.00 PM-ers voor KCR Bespreken  KCR   

 21.00 – 21.15 KCR organisatie anno 2020 Bespreken KCR Marjolein/Anneke  

 21.15 – 21.20 GMR Bespreken KCR  Mail 
Silvia 25 
aug  

 21.20 – 21.25 OC Kanteel & CCR Bespreken KCR OCK  

 21:25 – 21:30 Tarieven Kanteel Bespreken KCR OCK  

15 21.30 – 21.35 Wvttk     

16 21.35 – 21.45 Rondvraag      

17 21.45 Sluiting     

 
 
 
 
 
 
 



Opening 
19.31h opening van de vergadering door VZ KCR (Marjolein) 
 
Mededelingen 
Geen mededelingen vanuit Marjolein. 
 
Notulen vorige vergadering 
 
Notulen vorige vergadering, actie Silvia 2x 
-Sportbeleid: Beleid ziet er goed uit echter is het momenteel (gezien Corona) niet een prioriteit  
-GMR: Silvia heeft het teruggekoppeld richting Mabel.  
 Marieke: Mabel kan eventueel ook vanuit meedenken over de KCR wet en regelgeving, weet dat dit aanbod er ligt. 
 
Website 
Actiepunt is momenteel geen prioriteit, Anneke is hierover geïnformeerd door o.a. Marieke 
 
Verzuim 
Marieke datumprikker: Even on hold gezet echter beduidend minder aanvragen. Op een ander moment moeten we 
hier zeker naar kijken. We hebben ook leerplichtambtenaar gesproken. We zien luxeverzuim en structureel verzuim 
wat eventueel een probleem voor de kinderen kan zijn. Het is zeker onder de aandacht. Laat deze wel op het 
actielijstje staan zodra Corona voorbij is. Actie Ron: maak “na Corona actielijst” (zie de lijst onderaan de notulen). 
 
KDV terugloop 
Thera: Graag een aanpassing van de zin “veel kinderen werden 4 jaar en die krijg je niet als jongere leerlingen 

terug”. Dit zou eigenlijk moeten zijn “veel kinderen stromen door maar er komen minder aanmeldingen”. De 

overige actiepunten hieromtrent worden later in deze vergadering besproken. 

 

Personeelsgeleding 
Datumprikker actie: Deze wordt meegenomen tijdens de vergadering 
 
GMR 
Lisa: Dit is intern besproken en ze komt hier op terug (actie Lisa) 
 

OC kanteel 
Thera: A.u.b wijzigen “Gisleine Fontijn” is de bestuurder van Kanteel 
 
Data KCR 
Marjolein: Abuis heb ik de data KCR data al doorgestuurd echter nog niet afgestemd met Thera/Marieke. 
Actie Marjolein: KCR data afstemmen Thera / Marieke afgestemd 
 
WVTTK 
Sanneke: Helaas actie gemist, wordt eventueel opgenomen volgend jaar  
 
Openbare vergadering 
Marjolein: We gaan de KCR notulen online plaatsen. Er wordt een kopje gemaakt op de website. 
Actie Ron: Ik stuur graag de gewijzigde notulen door naar een PM’er. Sylvia: stuur deze maar naar mij, dan zal ik 
het met met de andere PM’ers bespreken en doorsturen naar Manon voor publicatie.  
 
Mededelingen directie (zowel school als kanteel) 

- Marieke: Twee docenten zijn zwanger, passende oplossing is er gevonden 
- Thera: Binnen de kinderdagverblijf is er ook iemand in verwachting. Daarnaast hebben we iemand die 

helaas langdurig van het verblijf zal zijn, wij zijn ook aan het puzzelen hoe we dit gaan oplossen. 
- Thera: Ik wil graag een nieuwsbrief uitsturen i.v.m. Corona maatregelen en de daarbij behorende 

maatregelen tot afstand houden. Bij de KDV en de BSO is het echt lastig, hier wil ik een bericht over 
uitsturen. 

- Marjolein: Wil je de KCR foto ook meenemen in de nieuwsbrief. Thera: ja, dit staat al in de draft. Silvia zal 
Thera de foto mailen en Sandra wil deze graag op laten hangen op school. (actie Silvia) 

 



Corona status 
Marjolein: we hebben van Marieke de Corona scenario’s ontvangen, die wil ik graag doornemen. 
Daarnaast mijn vraag of er nog andere zaken spelen. 
 
Marieke: er zijn een aantal gezinnen in quarantaine in de omgeving. We mijden verder bezoekers. Onze focus is 
momenteel onze core business en dat is “groepen draaien en fit blijven”.  
 
Marieke: Hierbij een korte toelichting t.a.v. het ontstaan van de scenario’s. 
De aanleiding was het feit dat er bepaalde gezinnen in quarantaine moesten. We merkte dat we duidelijkheid wilde 
creeeren voor iedereen waarbij iedereen exact weet wat hij/zij te wachten staat. 
Marjolein: Wordt dit gedeeld met ouders? 
Marieke: Ja, dit zal een los document naast de nieuwsbrief worden gedeeld zodat ouders het goed kunnen opslaan.  
Sanneke: Er staat genoteerd “langdurige oplossing gebieden”, hoe ga je dit doen? 
Marieke: Soms lukken langdurige oplossingen, soms niet.  
Sandra: Wordt dit ook op andere signum scholen zo opgenomen? 
Marieke: Wij zijn een voorbeeld. Door de 2 zwangere docenten is dit eigenlijk in een soort stroomversnelling 
gekomen en gedeeld met andere signum scholen. 
 
Jaarplan KC de Troubadour 20/21 
Marieke: Hierbij een korte toelichting. Het is een doorontwikkeling met behoud van de basis “op orde” hebben. Het 
potentieel uit alle leerlingen moet worden gehaald (hier doel ik niet op het niveau van de vervolgopleiding). De 
studiedag van gisteren is besteed aan “wat vinden wij belangrijk dat nog aan bod moet komen dit jaar”.  
Als samenvatting “cyclisch volgen” van de kinderen. 
Marjolein: We hebben gehoord dat er een leerlingenraad komt, heel erg goed initiatief! 
Lisa: We hebben samen met Stephanie de eerste vergadering gehad, het was geweldig. Ze geven al leuke 
feedback en het gevoel dat ze mogen meedenken. 
Marjolein: Er is ook een Bossche kinderparlement, is de leerlingenraad daar ook aan gelinkt? 
Lisa: Ja 
Sandra: Een afgevaardigde van de leerlingenraad mag zelfs de burgemeester ontmoeten. Ze krijgen positie en 
mandaat, is echt leuk. 
 
Verzuim / Lestijden 
Marjolein: Dit onderdeel wordt, zoals besproken, in een later tijdstip meegenomen 
 
Kindcentrum monitor 
Marjolein: Deze hebben we via de email ontvangen echter vond ik het een beetje lastig door te nemen.  
Marieke: We hebben diverse doelgroepen ondervraagd. Op een aantal aspecten zijn ze op een bepaalde manier 
bevraagd. Hier kunnen enkele positieve steekwoorden uit worden gehaald zoals vanuit: 
Kinderen: “Je kan jezelf zijn” 
Ouders: “Goede communicatie”, “transparant”, “niet altijd gehoord zijn” (dit kan ook het verleden zijn) 
Team: “Bouw leider functieprofielen zijn niet altijd duidelijk en hoe gaan we het organisatiestructuur beter in kaart 
brengen”.  
Marieke: Verder is het CAO gewijzigd voor docent ondersteuners waarbij de high potentials ook de kans krijgen om 
door te groeien binnen de organisatie. 
Anneke: Ik zie dat er in groep 6 best veel geel/rood (niet zo’n goede commentaar) te zien was, hoe komt dit? 
Marieke: De resultaten van groep 6 van destijds zijn te herleiden richting een bepaalde professional en daar is actie 
op ondernomen. 
Marjolein: Het is een meet moment. Kunnen we het ook vergelijken met het landelijk gemiddelde? 
Marieke: Er is geen landelijk gemiddelde maar een Bosch gemiddelde. Ik ben pas recent gestart en dit is een nul 
moment voor me. Ik vind het inzichtelijk en ga proberen het uit te diepen.  
 
KDV terugloop kinderen 
Marjolein: ik wil jou, Thera, graag het woord geven. Heb je wat informatie over de huidige stand van zaken? 
Thera: Ik kan helaas niet zeggen dat het vol loopt op dit ogenblik. We proberen meer in het nieuws te komen, dat 
was een van de KCR tips. We stonden in de “Rosbode” en verder gaan we kijken hoe we dit verder kunnen 
ontwikkelen. Wellicht willen we een mooi groot bord laten plaatsen echter is dit nog niet zo makkelijk. Wellicht dat 
we een “baby troubadour” gaan maken, maar dit is echt nog in de ontwikkelingsfase. Verder ben ik met marketing in 
gesprek om b.v. op de ramen (die zichtbaar zijn van de buitenkant) letters te plaatsen (bv. BSO). 



Thera: We gaan ook wat producten aanpassen, b.v. een jaar contract aanbieden. 
Marieke: We willen eventueel ook de heg gaan verlagen om meer zichtbaar te worden, maar dat is niet zo makkelijk 
te realiseren. 
Ron: Mogen we bij de rotonde marketing plaatsen? 
Thera: Dit ga ik nog navragen (actie Thera) 
Marjolein: We wilde toch ook groep 8 betrekken als marketing afdeling 
Lisa: Klopt, Angela heb ik gesproken en zij heeft dit opgepakt (met b.v. stukje in de Rosbode) 
 
PM-ers voor KCR 
Thera: De afspraak is gemaakt (16 November) om dit met de PM’ers te bespreken.  
Let wel we moeten ook goed kijken naar de statuten en de KRC en hoe dit zich gaat verhouden. Marjolein: klopt, 
laten we dit goed gaan bespreken met elkaar. Actie Thera, graag terugkoppeling na deze meeting.  
 
KCR organisatie anno 2020 
Marjolein: Hier heb ik samen met Anneke me op voorbereid. Met name omdat Marieke graag de statuten wilde 
bekijken echter werkt de KCR met een regelement. We zijn geen vereniging en hebben daarom geen statuten. 
Anneke: We hebben een deskresearch uitgevoerd en zijn in contact gekomen met een expert op dit gebied (Dhr. 
Job van Elsen, ETU-Consult). Hij heeft een bedrijf die gespecialiseerd is in dit soort zaken. 
Marieke: Vanuit mijn kant heb ik de Signum jurist gesproken (Mabel). Het blijkt dat de KCR “opzet” nooit ter tafel is 
gekomen bij het CBV. Het KCR is als pilot opgezet (zie organogram) (actie Marjolein) organogram delen. 
Het is een lastige constructie omdat Kanteel/Signum 2 bedrijven zijn. Ik zal de stukken van Mabel met jou delen 
Marjolein (actie Marieke).  
 
Anneke: Laten we dan eerst de stukken van Mabel doornemen en daarna een keer Mabel uitnodigen voor een 
gesprek. Verder is het goed als iedereen individueel dit doorleest op zijn/haar gebied. (actie iedereen) 

- OC: wet kinderopvang doornemen 
- MR: WMS doornemen 
- Personeel geleding: Wet ondernemingsraden doornemen 

 
--------- 
Marjolein: Normaliter stopt het hier voor jullie Marieke/Thera. Willen jullie dit zo houden? 
Thera: Ik zou het zo willen laten inderdaad, omdat er b.v. nog stukken besproken dienen te worden door de GMR  
--------- 
 
 
GMR 
Marjolein: De stukken hebben jullie enige tijd geleden ontvangen. Zijn hier punten naar voren gekomen?  
Silvia: Ik vind zoveel bijlagen wel heel erg veel, soms moet je je echt doorheen bijten. 
Lisa: Een goed punt vond ik “medicatie opslaan”, mocht dit wel of niet.  
Silvia: Zeker, dit was inderdaad een belangrijk punt 
Anneke: Ik was benieuwd of die uren kloppen voor personeel? 
Silvia: Officieel nog niet, dit komt vanuit het verleden, de meeste draaien meer  
Stephanie: Inderdaad ik merk dat het soms scheef is 
Anneke: Verder wil ik graag uitzoeken dat er kennelijk een bijdrage is voor GMR vanuit MR budget al dit 
kalenderjaar ingaat (actiepunt Anneke) 
 
OC Kanteel & CCR 
Sanneke: Een korte samenvatting, wij hebben een gesprek gehad met Gisla en Liesbeth & de voorzitter van de 
CCR. Een constructief en prettig gesprek. Hier werd benoemd dat de directie secretaresse ook vergaderingen gaat 
notuleren. Sandra: Ik vond het ook duidelijk verhaal dat er bij de KDV terugloop echt te verklaren viel (o.a. er worden 
minder kinderen geboren in de Troubadour regio). 
 
Tarieven Kanteel 
Sanneke / Sandra: We moeten een mandaat tekenen. Daarnaast wilde ze graag of wij de de CCR wilde deelnemen, 
wij gaan echter niet deelnemen. Verder zag het stuk t.a.v. de tarieven zit goed in elkaar en daarop is ook akkoord 
gegeven. 
 
 



Wvttk 
- Ron: Nog even terugkoppeling t.a.v. de klassenfoto en eventuele nieuwe fotograaf. Op 6 oct heeft Manon 

mij gemaild met de opmerking dat ze met Marieke contact op zou nemen, vervolgens volgt eventueel een 
afspraak met de fotograaf om kennis te maken. Het is de huidige wittering fotograaf. 

- Sanneke: Misschien goed als de schoolfotograaf komt dat we samen op de foto genomen worden (actie 
Ron) 

 
Rondvraag  

- Marjolein: Wisten jullie dat er onlangs van de Maste is opgestapt naar onze BSO en die vond onze BSO 
veel leuker. Dat was ik vergeten te vertellen richting o.a. Thera. 

- Ron: laten we aub de actielijst na Corona doornemen. Klopt het (zie hieronder de volledige lijst) 
 
Sluiting 
21.50h sluiting door VZ KCR (Marjolein) van de vergadering  
 
 
 
 

● Na Corona actielijst 
- Verzuim / Lestijden 
- Website 
- Sportbeleid 

 


