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Aanwezig: Heike, Lydia, Gera, René, Diana, Femke, Jolanda, Marcia, Berry, Argo, Ilse 
Afwezig: Perry 
 
 

Punt  Omschrijving Notulen Actie 

1 Opening + mededelingen 
(meerjarenplan) 
 

Speciaal welkom voor Diana 
Voorstel om voortaan om 19.30 uur te starten met de 
vergadering. Zie je dit niet zitten dan even doorgeven aan 
René. 

 
René 

 

2 Notulen KC-Raad  
28-10-2020  

Punt 4: actie Claudia, dat moet eruit. Heike 

3 Binnengekomen post: 
~ 30-10-20: mail van Ab 
Groen over lopende 
ontwikkelingen GOO 
~ 6-11-20: mail met 
terugkoppeling Kas & Pas 
van GOO 
~ Stappenplan “op weg naar 
een rookvrije kinderopvang” 
van Boink (Lydia) 
~15-11-20: Mail van Ab 
Groen over bestemming 
loonsom stakingsdagen 

- Voortaan nummers bij de bijlages zetten, zodat we 
de stukken sneller terug kunnen vinden. 
 

- Doorsturen het antwoord van het gesprek van Ab 
met de bond. 

 
- Nieuw info MR binnen. Scannen en in de OneDrive 

zetten. 

Heike/ 
René 

 
Jolanda 

 
 

René 
 

4 Terugblik vorige vergadering  Dit hebben vooraf aan de vergadering gedaan. Alles is 
goed besproken. 

 

5 Update speelplaats + input - De KCR heeft een mail van een ouder gekregen. In 
het kort de frustratie: 

Kinderen missen veel op de speelplaats, te kleine zandbak, 
geen grote speeltoestellen (voor de bovenbouw), geen 
duikelrekken, aan de andere kant staan meer toestellen 
dan aan de Octopuszijde, …. 

- Er zijn nog speeltoestellen die gecertificeerd 
moeten worden.  

- Er zijn 2 toestellen afgekurd. Namelijk het duikelrek 
(niet goed terug geplaatst). En het klimtoestel aan 
de kant van de regenboog/uilenspiegel. (daar was 
geen certificaat meer van) 

- Er is een gesprek geweest met de leveranciers: 
Er komt een nieuw duikelrek. 
Er komt een nieuw klimtoestel aan de kant van de 
regenboog/uilenspiegel. Dit plaatsen de 
leveranciers tegen inkoopprijs. Dit kan nog wel 6 
weken duren. 
Wie bepaalt welk speeltoestel er komt, is nog 
onduidelijk. Berry deelt de keuzes met de 3 
scholen. 
KCR geeft advies aan Berry en dan bekijken of het 
op de begroting kan. 

- Er kan eventueel op den duur ook nog gebruik 
gemaakt worden van het grasveld dat aan de 
voorzijde van de KC Octopus ligt. 

 
 
 
 
 
 

Berry 
 
 
 
 
 
 

Berry 
 
 
 
 
 
 
 
 

KCR / 
Berry 
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- Pauzes bekijken of we daar nog iets in kunnen 
veranderen, zodat het rustiger wordt voor de 
kinderen. 

- De speelplaats is nu een glijbaan. Veel zand op de 
tegels waardoor er vaak kinderen uitglijden. Dus nu 
niet veilig. Goed bekijken. 

Berry 
 
 

Berry 
 
 

6 • Pedagogisch 
beleidsplan BSO 
Octopus dec. 2020 

• Beleidsplan 
Veiligheid & 
Gezondheid  BSO 
Octopus dec. 2020 

• Huisregels 
Gezondheid/ 
Veiligheid BSO 
Octopus 

- Er zijn enkele aanpassingen doorgeven, die 
aangepast moeten worden. 

- Er kwam een vraag over de bevoegdheid van de 
gymtoestellen. Navragen bij de inspectie. 

Berry 
 

Berry 
 

7 Inzet (extra) werkdrukgelden Nog niet alle werkdrukgelden zijn ingezet. Dit komt omdat 
we later nog een extra bedrag erbij kregen. 
Onder het personeel waren 2 voorstellen. 

1. Nieuw speeltoestel 
2. Visie traject KC Octopus 

Er is een enquête geweest onder het personeel. Met een 
lichte voorkeur kwam het speeltoestel eruit. Omdat er geen 
hele duidelijke meerderheid is willen we voorstellen om dit 
geld te sparen voor volgend schooljaar. 
Navragen aan het bestuur of het mag. 
Daarna terugkoppelen aan het team en voorleggen of we 
dit bedrag willen sparen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argo 
 

PMR 
8 Profilering KC Octopus 

(voortgang) 
Dit komt terug op de volgende vergadering.  Berry 

Heike/ 
René 

9 Corona-update  In de kantoren is nog niets gebeurd v.w.b.de kwaliteit van 
de lucht. 
Nog geen CO2 meters geplaatst. 
Tot nu toe nog weinig uitval gehad wat betreft Corona. 

 

10 Kindcentrum Jaarplan 2020-
2021 

Volgend schooljaar willen we dit eerder vaststellen. Nu 
lopen we achter de feiten aan. 
Voor volgend schooljaar willen we dit 30 juni op de agenda 
zetten. 

Berry 
 

Heike / 
René 

11 Bestuursformatieplan (indien 
aanwezig) + werkverdeling 
clusterdirecteuren/ 
teamleiders 

Er is geen bestuursformatieplan aanwezig. 
Taakverdeling clusterdirecteuren en teamleiders uitbreiden 
met namen. Dus concreter maken.  
Taken meer specificeren. 
Als KCR de structuur goed blijven volgen. 

 
Argo / 
Berry 

 
KCR 

12 Kindcentrum begroting 2021 
(meerjarig) + traject 
beleidskaders begroting + 
concept Kaderbrief 

Laat ontvangen. 
Dit komt omdat er een verandering van softwaresysteem 
was. Dit heeft veel tijd gekost. 
Er zijn 2 begrotingsgesprekken geweest.  
We hebben als school volgend schooljaar heel wat minder 
te besteden. Dit omdat we veel minder kinderen hebben. 
De opvang is lastig te begroten, omdat er veel flexibele 
factoren zijn. Geen stabiele factor wat betreft kinderen. 
René heeft enkele vragen gesteld namens Perry en die zal 
René terugkoppelen aan Perry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

René 
13 Bestuurlijk Jaarplan + 

begeleidende brief 
Jolanda neemt de vragen mee naar de GOO-raad. 
René stuurt de vragen die Perry had naar iedereen. 

Jolanda 
René 

14 Aannamebeleid/toelating 
leerlingen 

Er is op alle 3 de scholen een ander aannamebeleid. 
KC Octopus: stromen geclusterd binnen (vaak na een 
vakantie) 
Regenboog: geclusterd 
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Uilenspiegel: 1 dag nadat het kind 4 jaar wordt. 
Moet het allemaal hetzelfde zijn? 
Tot nu toe laten we het als KC Octopus zoals het is. 

15 Rondvraag Gera: Hoe komt het dat we zoveel kinderen minder 
hebben? 

- We hebben een grote uitstroom. Nu een lager 
percentage instroom. Eerst was dat ongeveer 64% 
van Boekel. Door de nieuwe school is dat een stuk 
minder. 

Marcia: De bocht op het fietspad bij de Uilenspiegel is erg 
druk. Daar staan vaak ouders te wachten. 

- Nu is er een parkeervak als wachtruimte 
gereserveerd voor de ouders van de Uilenspiegel. 
Dit wel in de gaten blijven houden, want anders 
brengt dit wel gevaarlijke situaties met zich mee. 

Ilse: In januari hebben we extra geld (30.000/40.000 euro) 
gekregen om de achterstanden van de Coronaperiode weg 
te werken. Hoe gaan wij dit inzetten? 

- Ib-ers hebben al een plan opgezet, maar dat moet 
nog met het team gedeeld worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berry 
 
 
 
 

Berry 
 

 
 
Volgende vergadering:  
woensdag 20-01-2021 (Jolanda) 
woensdag 17-03-2021 (Perry) 
woensdag 19-05-2021 (Lydia) 
woensdag 30-06-2021 (Marcia) 
opstartvergadering nieuwe schooljaar (Gera) 
 
N.B.: Indien de geplande notulist niet aanwezig is, neemt de eerstvolgende persoon het over. De beurt 
wordt dan geruild. 
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