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 Naam Overleg Ouder IKC-Raad  

Datum 21 februari 2022, gezamenlijke start om 19.30 uur / einde 21.00 uur 

Locatie MS Teams digitaal 

Aanwezig MR: Hanan Bouiss, Eva Schreuder, Marijn Wijga, Kirsten Muller, Suzanne Bisschop, Joyce Spies, Annemieke Veeneman 
OC: Simone van Balen, Evelien Zoetelief, Monique Sluimers 

Afwezig  

 

Gezamenlijke agenda 19.30-20.00 uur 
1. Notulen vorige keer 

Notulen aangenomen 
2. Binnengekomen mail? 

Er is een bericht binnengekomen over de hoeveelheid zand op het schoolplein. Annemieke gaat daar op in in de volgende nieuwsbrief.  

3. Ter info: Ontwikkelingen bouw  
De bouw is gestart. Samen met kinderen en medewerkers is het bouwbord onthuld en er komt nog een officieel moment van opening van de bouw op 

24 maart. Voor die tijd zal er op alle groepen aandacht besteed worden aan de bouw. Prognose: eind april 2023 wordt het gebouw opgeleverd. Dan is 
er aan de binnenkant nog veel werk te doen, overgang naar het gebouw zal in de zomer zijn. Bouwverkeer geeft op dit moment minimaal overlast. Er 

zijn korte lijnen met de gemeente en het bouwproject om de overlast zo minimaal mogelijk te houden en de veiligheid te waarborgen. Kinderen 

worden ook betrokken bij het maken van de plannen voor de inrichting van de buitenruimte in samenwerking met de architect. Ook de medewerkers 
en buurtbewoners worden bij de plannen betrokken. Het Willem Alexanderpark en de sportvelden zullen gebruikt blijven worden door de school en 

BSO. Er is goed overleg met de Groene Alm over het gebruik van die plek, bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen.    
4. Ter info: Coronamaatregelen 

School: Januari was een pittige maand met veel besmettingen, maar uiteindelijk zijn er maar twee of drie dagen geweest waarbij groepen naar huis 
gestuurd moesten worden. Ondanks de aangekondigde versoepelingen blijft het afscheid nemen bij de voordeur, vanwege zorg over besmettingen 

onder personeel en de consequenties daarvan. Wel willen we graag nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er meer ontmoetingen en fysiek 

contact kan plaatsvinden.  
KDV: Het is een zeer pittige tijd geweest door grote aantallen besmettingen bij (inval)personeel. Ook hier gaan we niet te snel versoepelen uit angst 

voor besmettingen personeel.  
5. Ingekomen punten ouder: 

- Ik ben benieuwd naar de afstemming tussen school en BSO. Is er communicatie tussen leerkrachten en PM'ers? 

Op het toestemmingsformulier geven ouders toestemming aan leerkrachten om dingen door te geven aan de BSO of andersom. Er is zeker contact 
tussen school en BSO om een doorgaande pedagogische lijn te versterken en over bijzonderheden in de klas. Begin april zal er ook een 

teambijeenkomst zijn van het hele team, waarbij medewerkers van school en Kind en Co bij elkaar komen.  
- Ook ben ik benieuwd naar of Leeuwesteyn meedoet aan schoolzwemmen. 

Op dit moment niet. 
6. Mededelingen: 

a. We zijn bezig met een promotiefilmpje voor KC Leeuwesteyn. Op 14 maart komen ze op locatie het lesgeven en dagelijkse activiteiten filmen 

waarbij een aantal kinderen zullen worden geïnterviewd. Er gaat een brief uit om alle ouders te informeren en om toestemming te vragen.  
b. Wijk Leeuwesteyn: 
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i. Er zijn veel buurtinitiatieven om de cohesie in de wijk te bevorderen. Er is een ouderinformatieavond voor ouders in de wijk 
Leeuwesteyn op 14 april, daar zullen ouders ook over geïnformeerd worden.  

ii. En er wordt een buurtfeest georganiseerd in juni door een ouder van school op 25 juni.  
c. Naschoolse activiteiten: Voor het aanbieden van naschoolse activiteiten zoals handbal is er steeds meer contact met partijen die dat kunnen 

verzorgen. 

d. Vraag Simone: Hoe gaat het met de nieuwe basisschoolaanmeldprocedure? Loting van de gemeente voor plaatsing loopt soepel. Percentage 
van kinderen die een plek krijgen op nummer 1 of 2 keuze is 98%. In Hoge Weide zijn er meer kinderen dan het aantal kindplekken, dus daar 

was het percentage van kinderen die niet op nummer 1 keuze geplaatst konden worden het hoogst. Er wordt via alle mogelijke kanalen 
gecommuniceerd over wanneer ouders hun kind moeten inschrijven. Plaatsing op BSO in dit kader voor volgende keer op de agenda.   

 
 

 

Agenda MR 20.00-21.00 uur 
7. Notulen/acties vorige keer 

Actielijst: 
- Aanmelden voor minder digitaal vaardige mensen: Annemieke heeft deze mensen op het netvlies en helpt ze hiermee. Daarnaast wordt dit via het 

consultatiebureau ook bespreken. KDV helpt ouders herinneren aan inschrijven.  

- Events: Ouders betrekken bij event, zijn we mee bezig: Volgende vergadering Events bespreken. 
 

8. Binnengekomen mail 
- NAV vraag over zand op het speelplein is besproken. Annemieke laat de toelichting terug komen in de nieuwsbrief naar alle ouders. 

 
9. Begroting 

- Wat te doen met geld wat nog niet is begroot? 

o Ouders meer verbinden aan kindcentrum 
▪ Zomerfeest met ouders 

▪ Inloopkoffie  
▪ Joyce, Suzanne, Eva, Marijn praten hier verder over. Ook over hoe we ouders bij kunnen betrekken--> Jocye stuurt datumprikker 

o Klein uitje met de klas – Naar de speeltin/bos/boederij --> Ongeveer 50 euro per klas 

- Eva en Annemieke hebben nog contact over invulling begroting. Annemieke stuurt voorstel datum voor overleg 
- Eva kijkt hoe het format wat handiger kan worden opgemaakt en inzichtelijk kan zijn voor ouders. Eva past format aan. 

 
10. Oudertevredenheidsenquete afname mrt 2022 

a. Afname enquête TKG: Uitslag wordt in MR besproken op de agenda volgende keer 

 
11. Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage  

- Zie vorige punt: Eventueel format maken wat ook gedeeld kan worden.  
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12. Vaststellen onderwijsgroepen 2022-2023 
- Presentatie onderwijsgroepen. Geen opmerkingen 

- Eva geeft aan dat bij KDV wel leeft dat ouders inspraak willen hebben bij welke vriendjes en vriendinnetjes ze in de klas willen.  
Graag duidelijk aangeven of inspraak wel of niet mogelijk is. Zodat dit voor alle ouders hetzelfde is. – Annemieke neemt dit mee 

 

13. Schoolgids 2022-2023 
- Nieuwe schoolgids komt in april/mei. Annemieke stuurt deze rond naar MR om mee te kijken. 

 
14. Rondvraag 

- Geen rondvraag 
 

Agenda OC 20.00-21.00 uur 

15. Evaluatie overplaatsen kinderen naar KDV Woudrijk 
16. Vraag van een ouder ivm procedure sluiten week tussen kerst en oud & nieuw 

17. Activiteiten op maat per leeftijd: wat gebeurt er nu? En communicatie hierover naar ouders (ook themaplanning) 
18. Gesprekkencyclus over kinderen ; wanneer vinden gesprekken plaats en hoe verloopt dat nu? 

19. Ouderavond; ideeën? Brainstormen over opzet en onderwerpen. Uitvoering zodra dat ivm coronamaatregelen weer mogelijk is. Combi met onderwijs? 

20. Pedagogisch werkplannen en risico-inventarisaties; aanpassen ivm samengaan Ludens, moet vóór 1 april klaar.  
21. Werving nieuwe leden Kindcentrumraad opvang 

22. Rondvraag 
 

Bulletpoints 

• Evaluatie overplaatsen kinderen naar KDV Woudrijk: De OC heeft van verschillende ouders vernomen dat ze erg tevreden zijn met de wijze waarop dit 
heeft plaatsgevonden. De pm’ers van Leeuwesteyn hebben erg hun best gedaan om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Vanwege een 

aantal opzeggingen van kindjes is er al begonnen met het terugplaatsen van kinderen naar Leeuwesteyn. 

• Activiteiten op maat per leeftijd en communicatie hierover: Het belang van het communiceren over de activiteiten en het gedrag van de kinderen 

wordt benadrukt. De OC is blij dat hier veel aandacht aan wordt besteed, maar zou meer communicatie hierover waarderen, bijvoorbeeld via de app 
of tijdens de overdracht. 

• Ouderavond organiseren: De OC heeft aangegeven het leuk te vinden om na corona een ouderavond te organiseren. Ook is gesproken over een 

ouderfeest (gecombineerd met de school). 

• Pedagogisch werkplannen en risico-inventarisaties dient te worden aangepast: Dit in verband met het samengaan met Ludens. De OC is gevraagd hier 
binnenkort hun vragen en/of opmerkingen op aan te leveren. 

• Werving nieuwe leden Kindcentrumraad opvang nog niet succesvol: Op dit moment bestaat de OC uit twee personen. De OC wil graag versterking. Er 

zijn nog geen reacties ontvangen op de oproep van de OC. Er zal in de gang een oproep (met foto) worden geplaatst en aan de pm’ers worden 

gevraagd actief ouders te benaderen.  
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Besluitenlijst 

Datum Onderwerp Afspraak Wie? Termijn gereed 
 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 
 

 
 

Actielijst 

Nr. Nog te ondernemen acties Wie? Termijn 

1. Volgende vergadering 
Ouders betrekken bij events – Update events commissie 
Uitslag oudertevredenheidsenquete bespreken 
Plaatsing BSO 

Annemieke/Marijn  

2. Toelichting Zand op schoolplein in nieuwe nieuwsbrief naar alle ouders Annemieke Volgende 
nieuwsbrief 

3. Bespreken invulling ouderbijdrage, betrekken ouders bij school - Joyce stuurt datumprikker naar Marijn, Suzanne en Eva Joyce zsm 

4. Eva en Annemieke bespreken begroting ouder bijdrage (18 maart). Eva past format aan. Annemieke/Eva Afspraak 18 maart 

5. Annemieke kijkt naar beleid voorkeuren doorgeven voor klassenindeling van ouders – Wat doet de school met voorkeuren Annemieke  

5. Nieuwe schoolgids sturen naar MR Annemieke April/Mei 
 
 
 


