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16-01-2020 
 
 
Aantal blz. 2 

 
Notulen KCR KC de haren 

 
 
Datum: 16-01-2020 
Aanwezig: tijdens info avond: Frank, Jeroen, Chantal, Dannie (nieuwe ouder) Mariska (nieuwe ouder) Dennis 
(nieuwe ouder) en Jerry 
Aanwezig KCR: Frank, Jeroen, Chantal, Jerry, Henriette, Annemarieke, Kirsten, Kelly, Dennis en Olga. 
Notulist: Jerry Hanegraaf 
 
Opening KCR   
Toevoegingen aan de agenda, 
Chantal mist puntje 2 t/m 4 op de agenda.  
Agenda ziet er onoverzichtelijk uit, eventueel ingekomen post eruit halen of verkorten.  
Logo mist in de notulen 
Actielijst/besluiten mist nog onderaan 
Fijn dat de KCR-email is doorgezet en in werking is gezet 
Navraag wie de sleutel heeft van het postvakje, Jeroen zal dit navragen bij het beheer. 
Notulen binnen een week bij iedereen in de mail, Frank zorgt ervoor dat deze op de website terecht komt. 
 
Mededelingen 
-begroting '20-'21 (als gegevens Signum en kanteel bekend zijn) 
Doorgezet naar de volgende vergadering, stukken zijn nog niet binnen 
 
Ingekomen en uitgaande post/e-mail 
Ingekomen post: 6 aanmeldingen via de email 
 
Uitgaande post: uitnodiging aan diegenen die zich hebben aangemeld voor een informatieavond op 16-01-2020 
om 19:00u (voorafgaand aan de geplande vergadering) + excuus late reactie. 

 
Bespreking kandidaten MR n.a.v. aanmeldingen en informatie halfuurtje 
3 ouders gesproken, een ouder van de 7 heeft zich teruggetrokken i.v.m. verkiezingen. Overige 3 ouders hebben 
wij nog niks van gehoord. 
de 3 aanwezige kandidaten laten vrijdag 24 januari via de mail weten of ze nog geïnteresseerd zijn. 
De geïnteresseerde ouders mogen een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief. 
Dit houdt in dat ze een stuk tekst en een foto van zichzelf mogen aanleveren.  
Ouders die niet aanwezig zijn geweest zullen ook tot vrijdag 24 januari de kans krijgen om aan te geven of ze 
nog interesse hebben en om een stuk tekst + foto aan te leveren voor de nieuwsbrief  
Frank, Chantal en Olga nemen het stembiljet op, ook het stukje communicatie naar ouders.  
29 januari gaan de stembiljetten er uiterlijk uit, 7 februari is de deadline van het inleveren van de biljetten.  
 
Communicatie nieuwe leden KCR vanuit opvang slecht geregeld; 
Jacqueline heeft geen toestemming tot de systemen waardoor dit niet is gecommuniceerd via de mail.  
Communicatie is er wel geweest, maar het is nu pech geweest i.v.m. de vakantie van Kelly en de coördinatoren 
die niet in de systemen konden. 
Er zijn brieven uitgedeeld op de groepen bij het KDV, maar het is bij sommige groepen zijn deze wat dagen 
blijven liggen.  
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Nabespreking feestdagen 
Fijn dat de feedback van de vorige vergadering snel is opgepakt.  De kinderen hebben dit jaar zelf borden en 
bekers meegenomen naar het kerstdiner.  
Inzameling van de kerstspullen was top. Voor het volgende jaar willen we dit groter aanpakken.  
Tijdens sinterklaas werden er kindjes aan het hek genegeerd tijdens de aankomst van Sinterklaas.  
Voor de Sint is het prettig om volgend jaar een draaiboek te hebben tijdens de viering. 
Pieten volgend jaar bewust maken van 0-4 bij het hek, dit kan ook doormidden van een draaiboek.  
Lint tijdens de sint viering is verder terugzet vanwege de bus. 
 
Opmerking betreffende nieuwe tarief overzicht BSO (reeds in jullie bezit) 
Ruilservice is een MT besluit geweest.  
Tijdens roadshows bij Kanteel is er voornamelijk uitgekomen dat medewerkers veel tijd kwijt zijn aan ruilingen 
van ouders.  
MT heeft dus besloten om de ruilservice vanaf 2020 te stoppen en een extra dagen beleid in te zetten, 
 
Stand van zaken kanteel. 
Coördinatoren zijn gestart, dit loopt goed.  
Op dit moment is Kanteel druk bezig met de pedagogische werkplannen 
Markeren van de aangepaste stukken in het pedagogisch werkplan  
Kanteel heeft een pedagogische coach aangenomen 
Bezig met Cello om hier een groep naar toe te krijgen, het is het streven om deze groep in het nieuwe 
schooljaar te starten.  
6 januari zijn de nieuwe kernwaarden aan het team van Kanteel gepresenteerd. 
 
Statuten bespreken (reeds in jullie bezit)  
Jeroen heeft een opzet gemaakt en rondgestuurd.  
Aanpassingen zijn in bezit van Jeroen.  
Postvak beneden bij het beheer gaat weg.  
 
Beheer vrijwillige ouderbijdrage en bijbehorende activiteiten/feest commissies. 
Dit komt terug binnen het directeurenoverleg.  
Binnen onze locatie is er geen ouderraad/ oudervereniging.  
Beheer van de vrijwillige ouderbijdrage valt onder school 
 
Etentje 
Datum is geworden: 12 maart 2020 
 
Rondvraag:  
Geen vragen/ extra opmerkingen 
 
Actielijst:   

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

 
Volgende KCR: dinsdag 18 februari 
 
 


