
Notulen Ouder IKC Raad 7-06-2021  

Gezamenlijk deel MR en OC 

 
Aanwezig: Megan, Ilse, Evelien, Marijn, Gerben, Annemieke, Monique, Suzanne, Joyce 

Notulen: Joyce Spies (dit rouleert)  

 

1. Mededelingen:  
-     Update corona 
Nog geen versoepeling bij het onderwijs vanuit de overheid, daardoor nog geen 
schoolreisje. 
KDV/BSO: proberen groepen apart te houden maar is erg lastig met hoeveelheid 
kinderen, soms zitten er in 1 groep 5 kinderen en in de andere 12 dit is niet handig. Ze 
doen wat mogelijk is.  
Medewerkers maken zich ook wel zorgen over besmettingen en om vervolgens met een 
hele groep kinderen thuis te zitten. Daarom wordt er nog steeds alertheid gevraagd van 
ouders om kinderen thuis te houden bij klachten.  
- Buurtaanpak 
Nog geen nieuw overleg geweest. Er wordt vanuit de gemeente al veel dingen 
georganiseerd. Dus we zien wel meer interactie in de wijk. Er worden folders verspreid 
over activiteiten en inspraak maar dat was deze keer te kort dag. Als er weer een 
inspraakavond is worden we geïnformeerd.  
- Update nieuwbouw 
Externe projectleider is bezig met de aanbesteding van aannemer en installateur. Hier 

wordt hard aan gewerkt. De planning is dat na de zomervakantie er gestart wordt met de 

bouw.  

Wat wij belangrijk vinden tijdens bouwproces: zo min mogelijk bouwoverlast, 

communicatie met omwonenden (en ouders van KC). 

- Uitbreiding onderwijs zomer 2021 

Er komt een aantal ruimtes onderwijs bij om de groei op te kunnen vangen tot het 

nieuwe gebouw klaar is. Dit heeft geen invloed op de KDV, voor kinderen van de BSO 

moet nog een oplossing worden gevonden voor het buitenspelen tijdens de 

werkzaamheden. Misschien gaan ze spelen in het Alexanderpark. Dit wordt nog 

onderzocht en gecommuniceerd naar ouders. 

- Verkeerssituatie  

Vorige vergadering besproken en we waren toen tevreden over de gang van zaken. 

Helaas is er vlak daarna een incident geweest in de omgeving. Dit is opgelost, we 

hebben hulp aangevraagd en gekregen in de vorm van een verkeersregelaar. Inmiddels 

is het in de wijk weer rustiger en is het parkeren makkelijker waardoor er gelukkig bijna 

geen overlast meer is.   

Gerben heeft een melding gedaan bij de gemeente over het kruispunt van de stadsbaan 

naar Hoge Weide. Hier rijden auto’s erg hard en is oversteken erg gevaarlijk. Monique 

deelt de link van de melding bij het KDV. Zo kunnen ouders heel makkelijk melding 

maken. Hoe meer meldingen hoe sneller actie, hopen we.  

- Brandoefening: 

Afgelopen donderdag een brandoefening gedaan. We stonden binnen 3,5 minuut buiten 

dus dit ging heel erg goed.  

Notulen van vorige keer: geen opmerkingen en notulen zijn vastgesteld.  



2. Hoe gaan we vergaderen na de lockdown? Online / Offline 
Conclusie: graag fysiek weer bij elkaar komen.  
De data voor de vergaderingen van volgend jaar:  
- maandag 27 sept 19.30-21uur 
- maandag 22 nov 19.30-21uur 
- maandag 21 febr 19.30-21uur 
- maandag 16 mei 19.30-21uur 
 

3. Evaluatie oudervragenlijst   
Een aanbeveling vanuit de vragenlijst is dat er behoefte is aan meer communicatie vanuit 
Ouder-IKC Raad.  
Korte punten over waar er over is gesproken tijdens het overleg.  
De afspraak is: Het algemene deel heeft een notulist, dan is er een KDV notulen en 
school notulen. Dat wordt samengevoegd tot 1.  
Vanuit het KDV maakt de notulist notulen met bulletpoints van de vergadering dit wordt 
toegestuurd naar Annemieke. De notulen van de MR worden ook naar Annemieke 
gestuurd en zij zet het bij elkaar in een bericht op de website. 

4. Tekst website over de MR: 
Er zijn nu geen aanvullingen anders hoort Annemieke dat graag.   
Is er een mailadres van de oudercommissie? 

 
 

Besluitenlijst 

Onderwerp Afspraak Wie? Termijn 

1. Evaluatie 
oudervragenlijst 

De notulen worden 
gestuurd naar 
Annemieke 

Notulisten, 
Annemieke 

Na elke 
vergadering. 

2. Verkeerssituatie Monique stuurt de 
link van de 
melding door naar 
ouders van KDV 

Monique  

3. Tekst website 
MR 

Het stukje wordt 
gepubliceerd op de 
website 

Annemieke  

 
 

Kinderopvangdeel - OC 
 

Bulletpoints 

• Wachtlijst KDV en ter overbrugging KDV Woudrijk mogelijk: De OC is blij dat er een 

noodoplossing is ter overbrugging en onderstreept de prioriteit voor de plaatsing van broertjes 

en zusjes op dezelfde locatie. De planning wordt gemaakt en ouders krijgen spoedig bericht.  

• Groei en bezetting BSO: Er zijn plannen voor uitbreiding en de aanvraag daarvoor zal 
binnenkort verstuurd worden. Ouders die op de wachtlijst staan zullen spoedig bericht krijgen.  

• Evaluatie van vergroten van de groepen: de OC is blij met de mogelijkheden kleine groepjes 

aparte uitdagende activiteiten aan te bieden. Ook al voldoet de ruimte aan de eisen wordt het 
door sommige kinderen toch als druk ervaren. Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om 

de ruimte efficiënter te gebruiken en ook om extra ruimtes te creëren in de hal. 

• Buiten spelen: Het belang van twee keer per dag buitenspelen wordt benadrukt. De optie om 

de dag buiten af te sluiten met de grotere kinderen wordt binnen het team besproken.  



Onderwijsdeel - MR 
 

Aanwezig: Suzanne, Annemieke, Gerben, Joyce 

Afwezig: Hanan 

Notulist: Joyce Spies  

1. Notulen vorige keer 
Geen opmerkingen. Wordt geplaatst op de website. Met compacte versie van de KDV zoals 
afgesproken in het algemene deel van de vergadering.  
 
2. Mededelingen  
- Afronding schooljaar / feestdag einde schooljaar 
Bijzonder jaar geweest met lockdown e.d. Geen versoepelingen voor de zomervakantie dus 
ook geen schoolreisje. We willen er wel graag een feestelijke dag van maken op het gebied 
van kunst, muziek en dans. Eventueel met clinics. Het is wat kort dag dus we hopen snel op 
reacties van de verschillende culturele instellingen die we hebben benaderd. Dit moet helaas 
nog zonder ouders i.v.m. de nog geldende maatregelen. 
- Fotograaf 14 juni  
Annemieke stuurt nog reminder naar de ouders via Social Schools. 
- Portfoliogesprekken 
De gesprekken volgen snel nadat de vorige gesprekken waren uitgesteld door de lockdown. 
Dit zorgt voor wat werkdruk bij leerkrachten. Gerben vraagt zich af of er niet een beknopte 
versie van het portfolio kan worden gemaakt en eventueel gesprekken op aanvraag. 
Vrijdagmiddag bekijken Annemieke, Suzanne en Joyce in het overleg hoe we de 
portfoliogesprekken gaan aanpakken.  
 
3. Traktaties  
Door corona wordt er dit jaar niet getrakteerd. We vieren de verjaardag nu uitgebreid zonder 
traktatie. Het is een traditie waar we waarde aan hechten echter zien wij als leerkrachten 
ook de voordelen van niet trakteren, vooral jongere kinderen missen het echt niet. En juist in 
de midden/bovenbouw voeren ongezonde traktaties vaak de boventoon. Als we besluiten om 
geen traktaties te doen is een duidelijke lijn het beste dus ook niet bij geboorte beschuit met 
muisjes e.d.  
Als alternatief zitten we te denken aan een verjaardagsfeest voor de hele school. Met 
picknick waarbij iedereen iets lekkers maakt voor elkaar en we samen delen en samen eten 
(zoals in de lijn van Kerst en Pasen). Oudergeleding MR kan zich helemaal in dit idee vinden.  
 
4. Vaststellen formatieplan 2021-2022 
Annemieke presenteert het plaatje van het onderwijsteam. We zijn trots op de formatie en 
erg tevreden over de nieuwe collega’s die we hebben aangenomen.  
 
5. Vrijwillige ouderbijdrage  
Annemieke heeft een flyer gestuurd met de wetswijziging voor de vrijwillige ouderbijdrage.  
 
6. NPO gelden  
Dit is extra geld vanuit de overheid om de ‘corona-vertraging’ weg te werken. Er zijn nog 
veel onduidelijkheden hoeveel het is en waar het aan besteed mag worden. We zetten het in 
op welbevinden (uitbreiding zorg), leervertraging (extra instructietijd voor 
midden/bovenbouw groepen), creëren van kleine groepen (in groep 3, 4/5, 6/7). Als 
duidelijk is wat er precies bij de scholen terecht komt, kan het nog worden gefinetuned.  
 
7. Informatiegids 2021-2022  



Wordt voor een klein deel herschreven en geüpdatet en komt ter controle naar de MR.  
 
8. Verkiezingen MR 
Oproep vanuit de MR om een nieuwe ouder te werven voor volgend schooljaar. Eind van het 
schooljaar komt er een aankondiging van het vertrek van Gerben (wegens verhuizing) en dat 
er in september verkiezingen zijn, dit zodat nieuwe ouders ook de kans krijgen om te 
reageren.  
 
9. Rondvraag 
Gerben; Update over het gebouw, ouders zijn nieuwsgierig. Even een stukje apart maken 
over hoe het gaat door Annemieke.  
 
 

Besluitenlijst 

Datum: Onderwerp Afspraak Wie Termijn gereed 

 1. Formatieplan Delen AV Deze week. 

 2. Informatiegids wordt 

toegestuurd 
 AV  

 3. MR verkiezing Aankondiging 
vertrek Gerben 
en verkiezingen 
in september  

Gerben en 
Hanan 

 

 4. Traktaties Zie overlegpunt AV, SB, JS Vrijdag 11-6 

 5. portfoliogesprekken Zie overlegpunt AV, SB, JS Vrijdag 11-6 

 6.     

 7.     

 8.     

 9.     

 

 


