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Naam Overleg Kindcentrumraad  Kindcentrum Leeuwesteyn (oudercommissie en medezeggenschapsraad) 

Datum 27 september 2021, gezamenlijke start om 19.30 

Aanwezig Annemieke Veeneman, Monique Sluimers, Joyce Spies, Kirsten Muller, Suzanne Bisschop, Hanan Bouiss, Ilse Maas, Evelien Zoetelief, Marijn Wijga 

Afwezig Katja Verhoeven, Simone van Balen, Megan Voogt  

 

 
19.30uur-20.15uur Agenda Gezamenlijk deel: 

 
1. Notulen vorige keer 

- Notulen zijn aangenomen 

2. Vacature leden Ouder IKC-raad 
- Vanuit de MR wordt er gezocht naar twee ouders om het IKC-raad team te versterken.  

3. Ontwikkelingen bouw 
- Door de overschrijding van het beschikbare budget is er vertraging bij de aanbesteding. De consequenties voor de termijn van oplevering zijn nog 

niet duidelijk. Zodra er meer bekend is over het vervolg wordt dit gedeeld met ouders.  

4. Uitbreiding tijdelijke huisvesting en inrichting buitenruimte 
- De tijdelijke huisvesting is uitgebreid met vijf onderwijsruimtes inclusief een leerplein. Daar is ontzettend hard aan gewerkt. Leerkrachten en 

leerlingen zijn positief over de buitenruimte. 
5. Aanmelding en plaatsing opvang en onderwijs 

- KDV & BSO: Er is grote vraag naar BSO, maar vanwege krapte in personeel (een landelijk probleem) kan er niet gegroeid worden. Er wordt hard 

gewerkt aan werving van personeel. Hetzelfde geldt voor de KDV en ook daar heeft het personeelstekort helaas effect op de 
plaatsingsmogelijkheden. 

- Onderwijs: Er is op dit moment sprake van instroom aan de onderkant (kinderen die 4 zijn geworden) en zijinstroom. Vanaf 1 oktober gaat de 
aanmelding via de gemeente en worden kinderen ingedeeld op basis van beschikbare plekken waarbij broertjes en zusjes en doorstromers vanuit 

het KDV van het IKC voorrang krijgen.   
6. Coronamaatregelen 

- Iedereen is opgelucht dat het tot nu toe allemaal ‘gewoon’ verloopt. Omdat bij de BSO ouders met voldoende spreiding ophalen mogen ouders 

weer naar binnen via de hoofdingang. Bij de KDV is er zowel aan het begin als aan het einde van de dag sprake van piekmomenten. Daardoor is 
de overdracht nog steeds op de gang en zijn er niet meer dan twee ouders tegelijk toegestaan binnen. Tot nu toe bevalt dit goed.  Bij de 

basisschool is tussen 8.20-8.30uur sprake van drukte. De afspraak ‘gedag zeggen bij de voordeur’ bevalt goed en wordt voorlopig doorgezet.  
7. GGD inspectie KDV en BSO 

- Één keer per jaar komt de GGD onverwacht inspecteren. De inspectie is goed verlopen en het rapport is binnenkort in te zien via de website van 

Kind & Co.  
8. Team Kindcentrum Leeuwesteyn 

- KDV: L. zal ons verlaten in verband met een verhuizing, C. blijft helaas voorlopig nog afwezig. Er staat een vacature uit om dit op te vangen.  
- BSO: Y. heeft het BSO team versterkt. Er staat nog één vacature uit.  

- School: er zijn zes extra teamleden bijgekomen. Binnenkort zal er nog een vacature komen voor een leerkracht voor de instroomgroep.  



Ouder IKC-Raad KC Leeuwesteyn: oudercommissie en medezeggenschapsraad         Pagina 2 van 3 

9. Rondvraag 
- OC: Marijn gaat stoppen bij de oudercommissie, Ayla is al gestopt vanwege haar werk bij Ludens.  

 
20.15uur-21uur Oudercommissie deel: 

• Naar aanleiding van de GGD inspectie worden de pauzetijden bij de BSO aangepast in het pedagogisch werkplan. 

• Er wordt verkend of het mogelijk is oefenhapjes aan te bieden tijdens de lunch voor de kindjes die daar aan toe zijn. 

• Ook al voldoen de groepsruimtes op de KDV aan de eisen wordt het aantal kinderen op de groep toch als druk ervaren door de pedagogisch 

medewerkers. Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de ruimte efficiënt te gebruiken en zoveel mogelijk de rust op de groep te waarborgen.  

• De eerste ervaringen met Konnect zijn, op een aantal technische en opstartproblemen na positief. De OC is blij met de algemene groepsberichten en 
foto’s, maar geeft aan het jammer te vinden dat er weinig persoonlijke berichtjes geplaatst worden.  

 

20.15uur-21uur Medezeggenschapsraaddeel: 
 

1. Taakverdeling en verkiezingen binnen de MR 

De taakverdeling rondom voorzitterschap en notuleren wordt gemaakt als de MR is aangevuld met twee nieuwe leden.  

 

Aanmeldingen  
De hebben zich 6 ouders aangemeld voor de MR  

 
Verkiezingen 
Vanwege het aantal aanmeldingen en de maar twee beschikbare plekken moet er een verkiezing plaatsvinden. Dit organiseren we als volgt: 

Wanneer Wat  Wie 

Voor 10 

oktober 

De 6 ouders worden gemaild met de vraag of zij een stukje 

willen schrijven waarom ze in de MR willen, met toegevoegd 

een foto. De ouders leveren dit in via de mr-mail vóór 10 
oktober. 

Hanan 

In de week 
van 11 

oktober  

In de week van 11 oktober wordt er een folder gemaakt via 
Canva met de stukjes van de ouders en wordt het proces van 

stemmen kenbaar  

gemaakt bij alle ouders via Social Schools.  

Joyce 

In de week 

van 25 

oktober 

In de week van 25 oktober gaat de stemming open via Social 

Schools 

Joyce, Suzanne, 

Kirsten  

Uiterlijk in 

de week 

van 8 
november   

De nieuwe MR leden zijn bekend  Hanan, Joyce, 

Kirsten, Suzanne 
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2. Schoolreisje 

Er zijn veel enthousiaste reacties over het schoolreisje. Zowel onder team als ouders wordt het schoolreisje als succesvol ervaren. De communicatie richting 

ouders was ook duidelijk.  
 

Puntje van aandacht:  
De begeleiding maakte ook foto’s tijdens het schoolreisje. Voor de volgende keer willen we duidelijke regels meegeven aan de begeleidende ouders rondom 

AVG.  Joyce en Annemieke kijken nog even naar de standaard brief en passen het aan.  

 

3. Ouderbetrokkenheid en klassenouders  

Voor de herfstvakantie willen we dat alle groepen duidelijk hebben wie de klassenouders zijn.  
Er wordt het volgende ideeën ingebracht om verder te onderzoeken: 

- Alle klassenouders bij elkaar zetten voor kennismaking en een kopje koffie.  

- Kunnen klassenouders ook dienen als ouderraad? 

 

Ouderbijdrage 
Annemieke beheert nu het geld van de ouderbijdrage, maar eigenlijk moet een ouder die rol oppakken. Hierbij komt de volgende vraag naar boven: 

- Kan een MR lid de rol van penningmeester vervullen? Annemieke zoekt het uit.   

 
Voor de volgende keer op de agenda 
Invulling van de ouderraad en eventueel de penningmeester. 
 

4. Besteding ouderbijdrage 20-21 en vaststellen ouderbijdrage 21-22 

Ervan uitgaand dat zo’n 75 % betaalt is een bedrag van 60 euro realistisch en houden we zo.  

 

5. Acties voor de volgende keer: 

Wat  Wie  

Twee nieuwe MR leden zijn gekozen Hanan, Joyce, Kirsten, Suzanne  

Op de agenda: Wat is de invulling van de 

ouderraad en hoe vervullen we de rol van de 
penningmeester  

 

Annemieke 

 
 

 

 


