
Jaarverslag Kindcentrumraad 2019/2020 
Voorwoord door de voorzitter 
Het eerste jaarverslag wat ik mag maken als voorzitter van het kindcentrumraad. En waar moet je 
dan beginnen met zo’n bewogen jaar. Het is een jaar geweest waar we nog lang aan zullen denken en 
over praten. Een jaar waarin Kanteel en Signum als Kindcentrum snel moesten schakelen, creatief 
moesten zijn en mogelijkheden moesten vinden ook als deze niet voorhanden waren. Als raad 
hebben we gezien dat het Kindcentrum er alles aan heeft gedaan om het kind te kunnen bereiken, 
het te ondersteunen om te mogen groeien zowel thuis, op school als op de opvang. Als voorzitter 
doet mij dit goed om te zien. Dat ondanks alle beperkingen het nog steeds om het kind draait.  

Binnen de kindcentrumraad is er ook een verandering geweest. Leden zijn vertrokken en nieuwe 
leden zijn na een verkiezing gestart. Er is een regelement ontwikkeld waardoor we langzaam ook 
meer een fundering krijgen waar de raad op kan gaan bouwen. Gaan bouwen naar een kindcentrum 
waar het kind centraal staat. 

Als voorzitter dank ik jullie allemaal voor jullie inzet het afgelopen jaar. Ook dit jaar zullen we onze 
rol misschien moeten vervullen op een andere manier dan normaal. Laten we samen de schouders 
eronder zetten door creatief te zijn, mogelijkheden te zien en met elkaar in contact te blijven. 

Jaarverslag: 
• Het afgelopen jaar is de kindcentrumraad 5 keer fysiek bijeengekomen daarnaast is er 

eenmalig een digitaal overleg geweest. 
• Er zijn het afgelopen jaar verkiezingen geweest met 3 kandidaten. Hieruit hebben we 2 

nieuwe vertegenwoordigers gekregen. 

Samenvatting besproken onderwerpen: 
September 2019: 

• Er is uitleg geweest over de tarieven van de kinderopvang en het inperken van 
productaanbod. 

• De ouderbijdrage vanuit school is besproken. Er wordt een specificatie aangeleverd vanuit 
school waaruit de kosten voor de verschillende activiteiten worden verklaard. 

• Er is een start gemaakt met de jaaragenda voor het komende jaar. 
• Er is een taakverdeling gemaakt onder de leden. 
• Het regelement voor de KC-raad is opgezet. 
• De start naar 2 nieuwe leden is opgestart. 
• Er zijn meerdere voorstellen gedaan voor gedragsverandering onder kinderen en personeel. 

Deze voorstellen zijn verder vorm gegeven gedurende het jaar. 
• Jaarkalender wordt eerder gepubliceerd en uitgedeeld. 
• De zorgen rondom de TSO zijn gedeeld met school en Kanteel. 

November 2019 

• Jaarplanning is tijdens de vergadering besproken en vastgesteld. 
• Er zijn aanpassingen besproken voor de notulen 
• De bestedingen vanuit de ouderbijdrage zijn besproken. 



• Er is besproken hoe we bepaalde activiteiten duurzamer kunnen maken. 
• Er zijn lijnen uitgezet rondom het werven van ouders voor de raad 

Januari 2020 

• Bespreken kandidaten voor de MR. 
• Communicatie rondom het werven van leden binnen Kanteel besproken. 
• Nabespreking feestdagen. 
• Het nieuwe tarief BSO, de ruilservice is besproken. 
• Stand van Zaken vanuit Kanteel zijn doorgenomen. 
• De nieuwe statuten zijn besproken en aanpassingen worden meegenomen. 
• Beheer vrijwillige ouderbijdrage komt terug naar directeuren overleg Signum. 

Februari 2020 

• 2 nieuwe leden zijn verwelkomd binnen de raad. 
• De formatie vanuit school 2020-2021 is doorgenomen. 
• Vanuit kanteel zijn het pedagogisch plan, het extra dagen beleid, de nieuwe richtlijn peuter 

arrangement en de ouderavond ingebracht. 
• Lijnen uitgezet betreft het wijzigen van de schooltijden. 
• Statuten zijn definitief gemaakt. 
• Start gemaakt om ouders te gaan betrekken bij de verkeersveiligheid rondom school. 

Juni 2020 

• Overzicht van de ouderbijdrage is besproken. 
• Jaarplan 2020/2021 is doorgenomen binnen de raad. 
• Schoolgids 2020/2021 is kort doorgenomen met de info die in de kalender wordt vermeld. 
• Evaluatie thuisonderwijs tijdens corona. 
• Er wordt een aparte afspraak gemaakt voor de rol van de kc-raad binnen Kanteel. 
• Er is gekeken naar de gemiste activiteiten en hoe daar invulling aan te geven. 
• De bezetting voor 2020/2021 is doorgenomen. 
• De aanpak van hoogbegaafdheid is doorverwezen naar het jaarplan. 

 

 

 


