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Naam Overleg Ouder IKC-Raad  

Datum 26 sept 2022, 19.30-21.00 uur 

Locatie Kindcentrum Leeuwesteyn 

Aanwezig MR: Marijn Wijga, Hanan Bouiss (online), Eva Schreuder, Suzanne Bisschop, Joyce Spies en Kirsten Muller 
OC: Evelien Zoetelief, Jorgen Boukes, Monique Sluimers 

Afwezig  

 

Gezamenlijke agenda 19.30-20.00 uur 
1. Notulen vorige keer 

Akkoord 
2. Binnengekomen mail? 

Geen 

3. Ontwikkelingen bouw:  
Bereiken hoogste punt, alles loopt op rolletjes. 

Ivm veiligheidsregelgeving kan de opvang niet eerder over. Waarschijnlijk eind zomervakantie 
4. Doorgaande lijn kindcentrum 

Gezamenlijke teamavonden ivm themavoorbereiding & SEL en gezamenlijke activiteiten. 
5. Update team van PM'ers op de BSO: teamgevoel en de coaching 

Teamtraject, aandacht voor teambuilding: Er is een start gemaakt. Positieve ervaringen! 
6. Vacatures binnen kindcentrum: 1 combifunctie en 1 op KDV 

1 vacature voor 4 dagen op kdv 

BBLér in dienst die steeds meer mag en kan dan 3 dagen werken. Tessa doet de 4de dag. 
Combifunctie werkt goed, er lopen gespreken.  

Via via sollicitaties werken erg goed.  

7. Stand van zaken groei basisschool en capaciteit BSO  
8. Zomerfeest 

- ACTIE: Evaluatiepunten zomerfeest opschrijven en meenemen in draaiboek/kwaliteitskaart volgend jaar – Suzanne, Joyce, Eva en Marijn 
 

Agenda MR 20.00-21.00 uur 

9. Notulen/acties vorige keer 
- Actie: Hulp bij werven nieuwe medewerkers – Annemieke pakt dit op in nieuwsflits. 

10. Binnengekomen mail? 
- Geen mail, wel veel service mail. 

- ACTIE: MR Ouders maken stukje voor in nieuwsbrief --> Hanan, Marijn en Eva 
11. Begroting ouderbijdrage 2022-2023 / afrekening 2021-2022 

- Na salaris storting nieuwe vraag stellen wiscollect 
- Afrekening schoolreisje stuurt Annemieke naar Eva 
- ACTIE: Eva zet stukje in nieuwsbrief over financiën ouderbijdrage 
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12. Personele bezetting en vacature binnen MR 
- Er zijn gespreken voor ondersteuning groep 3, wanneer Kirsten vertrekt.  

- Vacature in MR als Kirsten weg gaat. 
- Adjunct directeur is ingestemd door bestuur, om Annemieke te ondersteunen. Annemieke heeft Suzanne B voorgedragen. 

- MR wordt gevraagd positief in te stemmen (MR is enthousiast) en personeel wordt nog gevraagd advies te geven --> Via Joyce 

13. Terugblik proces wijziging samenstelling groep 3 
- Na half jaar (rond kerst) bij aantal ouders evalueren.  

- Met leerlingen evalueren 
- ACTIE: In nieuwsbrief meenemen hoe er nu in groep 3 wordt gewerkt --> Annemieke 

14. Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag? Delen  ‘beslisboom’ en ‘No blame aanpak’ 
- Anti-pestcoördinator is Suzanne B 

- Samen werk regels kunnen gestuurd worden 

- Beslisboom vanaf groep 4, vertellen dat hij er is je kunt hem opvragen. In groep 7-8 wel delen. 
- Kijken of we een JOUW medewerker eens inschakelen.  

15. Schoolfotograaf 
- Schoolfotograaf was veel gedoe, onbetrouwbare partij. 

- Oproepje bij ouders wie wat kan doen. 
- Eventueel begin van het jaar al foto maken. 

 
Agenda OC 20.00-21.00 uur 

1. Notulen/acties vorige keer 

akkoord 
2. Jaarlijkse inspectie door de GGD 

Alles netjes op orde. Ze zijn op de groep geweest en ze waren heel positief. 
3. Aankomende activiteiten komende periode (BSO en KDV) 

Alle thema’s zijn afgesproken, dat heeft het hele team van het Kindcentrum samen gedaan.  Veel is al ingevuld, maar nog niet alles. Er worden ook 
weer activiteiten samen gedaan met onderwijs en opvang.  

Leuk om ouders goed te informeren over de thema’s. 

4. Ontwikkeling BSO (update) + peutergroep?  
Blijft lastig, er zit nog geen verbetering in de personele tekorten in de kinderopvang.  

Er komt straks een peutergroep in het nieuwe gebouw. Het vinden van medewerkers voor een peutergroep gaat over het algemeen makkelijker, dus 
daarvoor worden voor alsnog geen problemen verwacht.  

5. Uitval PM’ers / stand van zaken personeel 

Blijft lastig en wordt veel aan gedaan, maar er zijn gewoon bijna geen mensen te vinden. Kind en Co doet er als organisatie veel aan, om mensen te 
vinden en te behouden. Maar er zijn gewoon nog steeds te weinig mensen die in de kinderopvang willen werken. Er staat nog steeds een vacature 

voor 4 dagen uit en een combifunctie bso/onderwijs. 
6. Tevredenheid werknemers Kind & Co 
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a. acties vanuit Kind & Co 
enquêtes? Komen binnenkort (zou in 2022 zijn). Er is nog geen meetinstrument afgenomen dit jaar. Wel krijgen alle medewerkers een exit 

gesprek die weggaan. Doorlopend wordt de tevredenheid op de vloer getest/gevraagd naar hoe het gaat. Soms vinden mensen de werkdruk 
hoog, er wordt altijd gekeken wat gedaan kan worden om ze te ondersteunen (binnen wat redelijkerwijs gedaan kan worden en mogelijk is). Wel 

interessant om een anoniem onderzoek te doen. Monique informeert binnen Kind en Co wanneer dit medewerkerstevredenheidsonderzoek weer 

plaatsvindt.  
b. tevredenheid na verkleining groepen 

echt een goede stap geweest. Veel beter qua werkdruk voor de PM’ers.  
7. Uitdaging oudere kinderen kdv 

Als de kleine kinderen slapen dan komt er ander speelgoed. Wordt ook veel samen gedaan met de school, maar is momenteel soms lastig qua 
ruimtegebruik. Daar biedt het nieuwe gebouw straks wel heel veel ruimte voor. 

8. Werving nieuwe leden oudercommissie  

Briefje in de bakjes doen? Kort met: meld je aan! Er is een standaard flyer die Monique opzoekt.  
24 Schoolplein onderwijs en bso: 

Als het donker is, is er een paal met verlichting op het schoolplein. Even testen of hij het nog doet. In de zomer is het op het schoolplein heel warm. Is er iets 
aan te doen? Geen beschutting. Meer met water spelen? Of meer met schaduw? Dat zou fijn zijn. Misschien een partytent neerzetten als idee.  

 

 
 

 

Besluitenlijst 

Datum Onderwerp Afspraak Wie? Termijn gereed 
 1. Benoeming Adjunct 

directeur 
MR is enthousiast over Suzanne als Adjunct directeur   

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 

 
Actielijst 

Nr. Nog te ondernemen acties Wie? Termijn 

1. Evaluatiepunten zomerfeest opschrijven en meenemen in draaiboek/kwaliteitskaart volgend jaar Suzanne, 
Joyce, Eva en 
Marijn 

 

2. Hulp bij werven nieuwe medewerkers 
 

Annemiek  

3. MR Ouders maken stukje voor in nieuwsbrief  Hanan, Marijn 
en Eva 
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4. Eva zet stukje in nieuwsbrief over financiën ouderbijdrage 

 

Eva  

5. In nieuwsbrief meenemen hoe er nu in groep 3 wordt gewerkt 

 

Annemieke  

 


