
Notulen KC Leeuwesteyn IKC-Raad   08-03-2021 
 

Aanwezig: Annemieke Veeneman, Ayla Konings, Simone van Balen, Ilse Maas, Marijn Wijga, Hanan 

Bouiss, Megan Voogd, Suzanne Bisschop, Katja Vermeulen, Monique Sluimers, Joyce Spies.   

Notulist: Gerben 

 

Start 19.30uur 

 

Corona  

Corona blijft helaas onder ons: We houden het hygiëneprotocol vast. Kost tijd, vooral vervangen 

stafleden met milde klachten die getest moeten worden. Contact met ouders blijft een uitdaging 

omdat het op afstand is. KDV en school lopen goed. Kinderen zijn snel weer gewend aan de 

heropening van de KDV en school.  

Buurtaanpak 

Goed contact met partijen in de buurt zoals wijkagent, beweegcoördinatoren. Dit contact wisselen 

we af tussen Monique en Annemieke.  

BSO uitbreiding 

Er is BSO op ma,di,do. Komt die ook op wo en vrij is de vraag. Ligt aan de vraag, er zijn te weinig 

kinderen voor nu om op die dagen KDV haalbaar te maken. Zodra er meer groei in aanmeldingen is 

dat een optie. We kunnen er nog termijn aan koppelen.  

Overgang KDV - Basisschool 

Joyce: Er is met Jocye vanuit school en Maaike vanuit de KDV een kwaliteitskaart opgesteld over de 

overstap van kinderen vanuit de KDV naar de school. De kwaliteitskaart is bijgevoegd in de stukken 

en duidelijk. Door corona moeten de doorbroken samenwerkingen/stromingen zoals vroeger werden 

gedaan, zoals samen vieringen niet doorgaan. Momenteel werkt de KDV met Peuter+ idee om de 

overgang naar de school vloeiender te maken. Wendagen voor kdv-kinderen die in de zomer jarig zijn 

zijn lastig te plannen, daarom worden die wendagen voor kinderen die in de de zomer 4 worden 

heen getild. Cut-off leeftijd voor de instroom is twee weken voor de zomervakantie. 

Ouder Enquêtes Kindcentrumbreed 

Monique: Onderwijs en Opvang hebben ieder hun eigen vastgestelde cyclus met gevalideerde 

vastgestelde enquêtes. Kinderopvang heeft eigen meting en onderwijs doet dit via PO-Vensters eens 

in de twee jaar in februari. 

We willen wel graag als kindcentrum de meningen van ouders te horen. We willen graag 

brainstormen met ouders over vragen vanuit de ouders, dit wil het Kindcentrum doen via de 

nieuwsbrief. Dit jaar volgt een klanttevredenheidonderzoek vanuit kinderopvang. Wie wil 

meedenken daarover: Marijn en Megan willen we meedenken daarover. Er wordt een afspraak 

gemaakt. 

Verkeerssituatie 

Annemieke: We hadden in het najaar een piek in de overlast. We hadden een verkeersregelaar uit 

Zwolle. Sinds de lockdown is de verkeersregelaar niet meer geweest. De situatie voor de ingang van 

de school/KC is verbeterd, dus de regelaar is voorlopig niet meer nodig. MR Leden zijn het daar mee 

eens. We zitten nog wel tussen de busjes en afbouw. Er zijn wel handhavers actief. Controle op 

parkeren rond de school is wel lastig, volgens de handhavers omdat de borden elkaar zo 



tegenspreken dat handhaven moeilijk is. Dat is aangegeven bij de gemeente. Bij de nieuwbouw van 

het KC is het handig om alvast een verkeersregelaar in te boeken.  

Nieuwe groepen / gebouw 

Annemieke: Groep 0 is nieuw. Van de zomer hebben we 6 onderwijsgroepen, er is qua buitenruimte 

ook met coronaregels voldoende ruimte voor spelende kinderen uit de diverse groepen, er wordt al 

uitgeweken naar de velden bovenop de tunnel. Er komt een lokaal bovenop de uitbouw. Voor de 

zomer wordt met de bouw van het nieuwe pand gestart. Najaar 2022 is de planning dat het pand 

opgeleverd wordt. Er is voldoende nieuwe aanwas om de school duurzaam te laten groeien. 

Monique: de verwachting is dat de KDV sterk blijft groeien met nieuwe aanmeldingen.  

BSO en Corona 

De BSO blijft de richtlijnen van de overheid volgen. Dus alleen noodzakelijke opvang. Dat wordt 

gecontroleerd door VU en  School mag daar geen eigen keuze in maken.  

Eerste deel sluit om 20:23 

Notulen vergadering Ouderscommissie KDV en 

BSO Leeuwesteyn 

Datum: 8 maart 2021  

Aanwezig: Simone van Balen, Marijn Wijga, Ayla Konings, Megan Voogt, Katja Verhoeven, Monique 

Sluimers, Ilse Maas  

Notulist: Ilse Maas  

Mededelingen 

• Charlotte is nu definitief gestopt met werken tot na haar verlof, vanwege haar 

zwangerschapskwalen. Er is vervanging geregeld.  

• Leonie komt de eerste week van april weer terug van verlof.  

• Er zijn veel aanmeldingen voor het KDV. Monique denkt na over een mogelijkheid om tijdelijk 

uit te wijken naar een ander KDV van Kind en Co, zodat er op een later moment nog wel 

ingestroomd kan worden op het kindcentrum. Dit lijkt een goed alternatief voor ouders die al 

een kind op het KDV hebben zitten of die de wens hebben hun kind(eren) op het 

kindcentrum te hebben.  

• BSO blijft voorlopig noodopvang, tot de overheid de maatregelen aanpast.  

Communicatie met ouders in de huidige situatie 

• De leidsters hebben een dagindeling ingevuld, zodat ouders meer zicht hebben op wat er in 

de groep zoal gebeurt op een dag. Dit krijgen de ouders met de volgende nieuwsbrief 

meegestuurd.  

• De nieuwsbrief over het thema Lente is met enthousiasme ontvangen. Het streven is om met 

ieder nieuw thema een dergelijke nieuwsbrief te versturen. Op deze manier kunnen ouders 

er thuis ook mee aan de slag.  

• Er komt een nieuw communicatiesysteem voor ouders (in plaats van de Flexkids Ouderapp). 

Er zijn te veel beperkingen in de huidige app, zoals de beperkte mogelijkheid om als ouder 

met leidsters te communiceren. De enige mogelijkheid is een kort berichtje van maximaal 50 



tekens (zie app -> opvang -> klikken op de dag -> kort berichtje naar de groep). Onbekend is 

wanneer de nieuwe app in gebruik kan worden genomen aangezien het nu nog in testfase is.  

Buiten spelen en bewegen 

• Dagelijks buiten spelen staat hoog in het vaandel bij de visie van het kindcentrum. Het 

streven is 2-3 keer per dag voor ongeveer drie kwartier naar buiten, óók bij slecht weer. Dit 

gebeurt nu te weinig en wordt momenteel besproken met de leidsters. Knelpunten worden 

besproken zodat hier oplossingen voor worden gevonden. Wordt vervolgd.  

 

Vervolg vergadering MR - school 
 

Vergadering MR: Aanwezig: Hanan, Gerben, Suzanne, Joyce, Annemieke 

Notulen vorige vergadering (nov 2020) zijn vastgesteld 

Terugblik thuisonderwijs 

Annemieke: we hebben de uitslagen van de Tussenevaluatie Thuisonderwijs gedeeld via de 

nieuwsbrief. Veel reacties kwamen uit de onderbouw (1/2) Op basis daarvan is het 

thuisonderwijsaanbod in groep 2 aangepast. Veel positief commentaar vanuit de ouders op de inzet 

van de leerkrachten. Vraag Hanan aan team: hebben jullie harder moeten lopen om eventuele 

achterstanden in te halen? Suzanne: wat je merkt is dat de ene leerling thuis meer begeleiding heeft 

gehad dan de andere in de afgelopen periode. Kinderen die al moeite hadden met de leren hebben 

dat wel meer. We hebben nu een groepsplan met meer maatwerk voor de leerlingen. Er worden 

speciale gesprekken gepland met ouders al voor de portfoliogesprekken om aan te geven waaraan 

gewerkt moet worden. Veel leerlingen zijn wel handiger geworden met teams. Joyce: De kleuters 

hebben wel een stapje teruggedaan in bijvoorbeeld aan/uitkleden er zijn geen grote hiaten in de 

kennis. Ze vinden het weer leuk om op school te zijn.  

Weercodes: Geel/Oranje/Rood 

Tijdens code Oranje met veel sneeuwval heeft de school ervoor gekozen de school te sluiten. Tijdens 

code Rood tijdens de sneeuw/winter de week erop was de school open. Het team was toen voor 

openstelling omdat het OV wel gewoon reed.  

Gerben: Volgende code Rood de school dicht. Hanan: Lastige beslissing. Joyce: Heel lastig geweest 

voor mij. Annemieke: een aantal scholen kozen tijdens de gladheid om later open te gaan, dat was 

ook een optie geweest. Wel prettig contact geweest met MR leden. Idee: Vanaf code rood overleg 

met MR Leden over sluiting scholen.  

Groepssamenstelling 21-22 

Annemieke: We gaan volgend schooljaar werken met groep 3 groepen 1/2, een groep 3, een groep 

4/5 en een groep 6/7. Vanaf Februari 22 instroomgroep voor 4 jarigen. Groep 6/7 gaat naar de eerste 

verdieping. Suzanne: Er is nog genoeg ruimte voor instructiemomenten. Annemieke: Er komt op 1 

april duidelijkheid over twee nieuwe vacatures. Er is uit het veld wel belangstelling voor deze 

functies. MR hoeft niet bij de sollicitatiegesprekken te zijn. 

Vakanties 

Vakanties voor 2022 zijn vastgesteld met MR.  



Stageplekken voor ouders 

Annemieke: Binnen hetzelfde domein als ouder stagelopen als ouder heeft niet de voorkeur. MR is 

het daar mee eens. We parkeren de discussie voor de volgende MR, want hoe zit het met conciërges 

etc.  

Vergadering sluit om 21:15 uur.  

 

 


