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Aanwezig: René, Berry, Femke, Claudia, Heike, Perry, Ilse, Jolanda, Marcia, Lydia, Lisette 
Afwezig: Gera 
 

Punt  Omschrijving Notulen Aktie 

1 Opening 
 

- René opent de vergadering  
- Ilse geeft aan dat ze het nog een keer over de 

WdG wil hebben. 
- De KCR heeft geen Formatieplan ontvangen. 

 

 

2 Onderwijsresultaten 
afgelopen jaren onder de 
loep. 
 

Hendy geeft via een powerpoint presentatie een 
zichtbare tendens van resultaten 2015 tot 2020.  
Cijfers kunnen een indicatie geven of het gekozen 
beleid van de afgelopen jaren de juiste is geweest en of 
hier in bijgestuurd moet worden. Er wordt duidelijk 
gesteld dat hier geen conclusies op persoonlijk 
functioneren leraren getrokken kunnen worden. 
  

 

3 Notulen KC raad 3-6-20 Berry geeft aan dat op de vorige notulen bij punt 4 voor 
wat betreft de Zwevende coördinator Kinderopvang 
voor 0,7 fte Trudy wordt aangesteld na de 
herstructurering. 

 

4 Binnengekomen post 
 
 

1. Mail van Bert Otten n.a.v. onze brief: 
Op 6 juli gaat Ab groen in gesprek met 4 MR 
leden; 

2. Er is een mail gestuurd naar Henk Veneberg 
over gebrekkige communicatie nu hij 
aangegeven heft te stoppen. Hij heeft 
telefonisch gereageerd dat hij  niet meer per 
mail zal reageren. 

3. Heike vroeg zich af of we nog wat willen doen 
betreffende het financiële beleid.  
We wachten af is de algemene stemming. 

 

 
 
 

5 Ontwikkelingen naar nieuwe 
GOO structuur, vacature 
GOO-raad, reglement en 
statuten 

Jolanda gaat navragen of er nu werd bedoeld in een 
mail vanuit de Goo raad of er expliciet een vacature is 
om in de GMR plaats te nemen. Dit is nog steeds niet 
duidelijk 

Jolanda 
 

6 Voorstel vergaderdata KCR 
2020-2021 

Opstartvergadering wordt 2 september 
Woensdag 30 september  
Woensdag 2 december  
Woensdag 20 januari  
Woensdag 17 maart  
Woensdag 19 mei  
Woensdag 30 juni  
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Opmerking: Vreemd dat de directie van GOO besluit 
welke directeur/teamleider waar aanwezig is. 
 

7 Kindcentrumgids / 
Formatieplan 

1. Jaarverslag en jaarplannen zijn niet ontvangen door 
Berry, hij neemt contact op met de betreffende 
collega / afdeling 

2. Jolanda wil weten waarom naast de 16,6 fte van de 
groepen ook een deel van de werkdrukgelden in de 
begroting is gekomen. Berry geeft aan dat 2 
parttimers bijna nooit samen 1 fte invullen, de 
mogelijkheden zijn beperkt om het financieel in te 
delen. Volgens hem wordt daarom nog 0,1797 fte 
uit werkdrukgelden gehaald.  
Perry geeft aan dat Berry dat niet zonder 
instemming van zijn team heeft kunnen bepalen 
om deze fte uit de werkdrukgelden te halen. (Toen 
werkdrukgelden nog niet bestonden kreeg je het 
teveel aan fte ook vergoed). Berry verweerd dat 
vervelende keuzes gemaakt moeten worden, dat er 
of uit potje A of uit Potje B gehaald moet worden, 
geeft toe niet deze volledige keuzes voor inzet van 
de werkdrukgelden voorgesteld te hebben / 
duidelijk gemaakt te hebben aan team.  
Verder wordt door Jolanda kenbaar gemaakt dat 
volgens GOO een leraar € 70.000 euro kost, terwijl 
volgens bond dit gemiddeld op € 66.000 ligt. GPL is 
nadelig. 
De manier waarop GOO in overleg met de GMR 
raad besluit geld weg te trekken van scholen 
richting Bestuursbureau. Geld voor scholen dient 
aan scholen beschikbaar te worden gesteld, gevoel 
heerst dat dit niet geval is. 
 

3. V.w.b. de schoolgids geeft Perry wat taalkundige 
verbeterpunten. 

 

 
 
 

1. Berry 
 

8 Werkverdelingsplan Bijlage 4: inzet werkdrukgelden toegevoegd, 
jaarplanning ligt bij clustervergadering volgende week.  
Wanneer deze vastgesteld is wordt deze ingevoegd. 
PMR wordt dan gevraagd om in te stemmen met 
werkverdelingsplan. 

 
 
 
 
 
 
 

9 PvA bij evt tekort aan 
invallers 

1. Berry geeft aan niet koste wat kost invulling te 
gaan zoeken, heeft in verleden veel 
hoofdbrekers gekost. Indien er echt geen 
invaller te vinden is kan het zijn dat een klas 
naar huis wordt gestuurd / thuis wordt 
gehouden.   

2. Een onderwijsassistent die ziek is wordt niet 
meer standaard vervanging gezocht. 

3. Jolanda wil weten hoe het dan zit als een 
medewerker die betaald wordt vanuit de 
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werkdrukgelden wordt ingezet als invaller 
regulier onderwijs. Berry geeft aan dat dit 
kosten neutraal wordt ingezet. Indien persoon 
wil worden uitbetaald, prima, maar dan 
nogmaals ingeroosterd worden voor WdG tijd 
of uitbetaald door Stichting.   

 
10 Speel plaats: speelgedrag en 

bezetting 
Doordat de gehele school in 1x pauze houdt blijkt dat er 
toch te veel kinderen in 1x te vinden zijn op het 
schoolplein. Er zijn opstootjes en ongeregeldheden 
voorgevallen. Wellicht komt dit ook omdat er te weinig 
surveillance is om alles te overzien. (Coronaregels) 
We kunnen als school voortaan ook gebruik maken van 
het grasveld tussen de Parkweg en de Boterweg en 
krijgen meer surveillances. Hierdoor hopen we en een 
betere spreiding te krijgen tussen diverse kinderen en 
een waakzamer oog, de conclusie kan pas bij een 
volgende vergadering gegeven worden. 

 
 

11 Evaluatie eigen functioneren 
KCR 

Er wordt besproken hoe het is bevallen dat de LOC en 
MR meer zijn  gaan samenwerken. Dit wordt als prettig 
ervaren en het feit dat je `over de schutting` meekijkt 
geeft meer inzicht.  

  

12 Dag vd leidster Sinds het uiteenvallen van de LOC Boekel Venhorst is 
besloten dat er vanuit de LOC geen acties hiervoor 
hoeven worden opgestart. Er wordt vanuit GOO 
standaard iets geregeld.  

 

13 Notuleerschema 2020-2021 Heike heeft een schema opgesteld wanneer wie 
notuleert het aankomende jaar zodat dit niet telkens bij 
opstart van vergadering moet worden toebedeeld en 
dat iedereen evenredig aan de beurt is.  

 

14 Afscheid Claudia en Lisette Claudia heeft 7 jaar zich ingezet voor de Octopus zowel 
MR als GMR en neemt nu na vorig jaar afscheid van 
GMR nu ook afscheid als MR lid. Ze heeft een klein 
presentje gemaakt voor de MR leden, welke zeer 
gewaardeerd wordt.  
Lisette heeft een kleine 2 jaar bij de LOC gezeten en 
neemt afscheid. Als de tijd er rijp voor is meldt ze zich 
weer kandidaat. 
Er komt een functie beschikbaar voor een LOC ouder. 
Door de nieuwe structuur zijn er genoeg MR ouders 
over en hoeft dit niet opgevuld te worden. Voor de LOC 
wordt dit opgepakt door Peuterwerk – BSO geleding 
zelf. 

 

15 Rondvraag Marcia geeft aan dat vooral bij de Peuteruitgang door 
het parkeren van ouders daar er nog steeds onveilige 
situaties ontstaan. 

 

 
 Volgende vergadering: woensdag 2-9-2020 
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