
Agenda Kindcentrum Raad De Troubadour 
 
Deelnemers:                        Marjolein Vlaardingerbroek, Ron van den Dungen, Anneke Verstegen,  

  Sylvia Hendriks, Lisa van den Wildenberg, Stephanie van Strijp (afwezig),  
  Sanneke Metzemaekers, 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:                 Aula Kindcentrum Troubadour 
Tijd:                               19.30 – 21.45 uur 
Datum:                                7 december 2020 
 
Agenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tijd Onderwerp Status Bevoegdheid Portefeuillehouder Bijlage 

1 20.00 uur Opening     

2 20.05 – 20.05 Mededelingen Ter 
informatie 

KCR   

3 20.05 - 20.15  Notulen vorige vergadering Vaststellen  KCR  1  

4 20.15 - 20.25 Mededelingen directie (zowel 
school als kanteel) 

Bespreken KCR   

5 20.25 - 20.35 Corona status Bespreken KCR   

6 20.35 - 21.00 Terugkoppeling KCR 
inrichting 2021 

Bespreken KCR MR  

7 21.00 - 21.20 GMR reglement (concepten) Bespreken  KCR Allen  Mail 
Silvia 
14 nov  

8 21.20 - 21.25 GMR Bespreken KCR   

9 21.25 - 21.30 OC Kanteel & CCR Bespreken KCR OCK  

10 21.30 - 21.40 Jaarverslag KCR (enkel 
indien er tijd is) 

Bespreken Allen Marjolein  

11 21.40 - 21.45 Wvttk     

12 21.45 - 21.50 Rondvraag      

13 21.50 Sluiting     



Openingen 
20.10 wordt de vergadering door Marjolein geopend. Iedereen welkom.  
Hartelijk dank Anja en Jacqueline dat jullie er zijn. Hartelijk dank Mabel, dat je ook hierbij aanwezig kan zijn. 
 
Mabel is uitgenodigd omdat we kort zullen spreken over de huidige KCR setting, daarom zal de agenda iets wijzigen. 
Vanuit het CvB is aangegeven dat de huidige KCR setting niet in lijn is met de huidige wet en regelgeving. Marieke 
heeft tijdens een MR sectie vergadering, welke voor deze KCR vergadering heeft plaatsgevonden, een nieuwe 
setting voorgesteld. De nieuwe setting zal als volgt zijn;  
 

 
 
Sanneke: Als dit de nieuwe setting is, welke thema’s worden er dan nog besproken in het gezamenlijk overleg? 
Marieke: Dit zullen thema’s zijn die beide organisaties betreffen b.v. Corona 
Ron: Thera, hoe vind jij het nieuwe voorstel?  
Thera: Ik vind het een stuk duidelijker, ik heb immers al 4x per jaar een OC overleg 
Sanneke: Ik ben bang dat we door deze constructie met een eigen agenda in een gezamenlijk overleg gaan 
 
 
Mededelingen directie 
Marieke: Na de kerstvakantie zal er mogelijk een personeelswisseling plaatsvinden, hier kom ik spoedig op terug. 
Verder zijn we druk bezig geweest met het invullen van o.a. zieken & zwangere collega’s. T.a.v. Corona zijn er nu 
sneltesten beschikbaar, dus binnen een dag hebben uitslag.  Ook krijgen we veel vragen vanuit ouders of 
kinderopvang en/of maatwerk mogelijk is, dit blijft erg lastig.  
 
Thera: Vanuit kinderopvang kan ik melden dat er gelukkig geen corona besmettingen bij de medewerkers zijn. Wel 
zijn er bij Kanteel “Corona test vouchers” ingekocht waarbij je binnen een halve dag je Corona uitslag krijgt. 
Verder wil ik aangeven dat vele ouders zich niet aan de de Corona richtlijnen houden. Ouders luisteren helaas niet 
en er is echt onbegrip. Er staat alweer een email klaar voor de ouders om dit nogmaals te benadrukken. 
Ron: Ook al zijn de regels erg goed aangegeven op het plein, misschien moet het nog duidelijker? 
 
Thera: Verder zijn we bezig geweest met zichtbaarheid; hebben jullie het gezien? We hebben mooie belettering. 
Ik heb nogmaals gechecked of we een bordje bij de rotonde kunnen plaatsen, dit blijkt echt te duur met te weinig 
opbrengst. Tot slot zijn bij ook bezig met aanstellingen, het blijft enorm puzzelen. 
 
Notulen vorige vergadering 
Aanpassingen zijn doorgevoerd en doorgestuurd naar de personeelsgeleding van de MR voor publicatie.  
 
Corona status 
Kort benoemd in de mededelingen 
 
GMR reglement 
Nieuwe feiten zijn naar boven gekomen welke besproken worden binnen het team en Marieke. Enkele onderwerpen 
zijn urenbelasting, begroting en leerlingaantallen.  
 
 
 
 



Algemene GMR 
Marjolein: Ik was benieuwd of jullie, Sylvia, ook bezig waren met het A3 poster concept. Een interactief overleg 
tussen een aantal scholen. Sylvia; Ja, dit was een hele intensieve dag maar ik heb er heel veel van opgestoken. Het 
was een “stukje kritisch kijken in de keuken van een ander”.  
 
OC Kanteel & CCR 
Sanneke: de meeste onderwerpen zijn eigenlijk al door Thera besproken. 
 
Jaarverslag 
Deze wordt meegenomen naar de volgende vergadering (actie Marjolein) 
 
Wvttk 
Sylvia: Website is aangepast, de deadline was 9 december en Manon is hier mee bezig geweest. 
 
Rondvraag 
Marjolein: Anja en Jacqueline worden graag meegenomen in de KCR whatsapp groep (Actie Ron) 
Marjolein: Wisten jullie dat ik de vergaderdata door ga sturen. (26 Januari is de eerstvolgende vergadering) (Actie 
Marjolein) 
 
Sluiting  
Om 21.35h sluit Marjolein de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


