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

Punt  Omschrijving Notulen Aktie 
1 Opening 

 
In verband met de afwezigheid van Marcia 
notuleert Claudia deze vergadering. 
 

Marcia 

2 Notulen   
04-09-2019 
 

Er wordt gevraagd wanneer de officiële opening is. 
Berry geeft aan dat de opening op 27 november is en 
nodigt de oudergeleding uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Er zijn ook een par klachten binnen gekomen over het 
schoolplein en er wordt gekeken naar een oplossing 
door de aannemer, wordt vervolgd. 
 
Pag 2 er moet nog 1 PMR lid komen 
Punt 6 werkdrukgelden waar zetten we dit in? 
 

 

3 Binnengekomen post: 
Folders nascholing: 

- Folder VOO 
- Folder Ewise 

 

Heike neemt deze door  
 
 
 
 

4 Samenstelling en vorm KC-
Raad, reglement-  

Jolanda gaat nog met Perry zitten Jolanda en 
Perry 
 

5 Contact achterban, 
communicatie  
 

Lizette biedt aan om een stukje te schrijven voor de O  

6 Vaststellen tarieven opvang >  
 

proces loopt via GOO-raad en tarieven zijn vastgesteld 
door GOO-RAAD 

 

7 Concept-Schoolplan KC 
Octopus  
 

- Berry: Het is nog niet in het team besproken dit 
volgt nog later. Pag 6 vanaf jan 2020 en verder 
moet het meer vorm krijgen, Ligt onder meer 
aan het bestuur GOO / GOO-structuur  

- Opmerking Rene, hij uit zijn zorgen over de 
teruggang van de leerlingprestatie en vraagt 
zich af of het personeel wel stabiel is, gezien de 
wijzigingen over de afgelopen jaren. Berry en 
Rene maken een afspraak om een en ander uit 
te zoeken 

 

Berry en Rene 

8 Wijzigingsvoorstel 
openingstijden PW 
 

- Wettelijk moeten de tijden aangepast worden, 
de gemeente Boekel heeft ouders een brief 
gestuurd waarom dit wettelijk moet 

- We bespreken nog wat we kunnen doen om 
ouders tegemoet te komen in de vorm van 
bijvoorbeeld de broodmaaltijd alvast geven. 

- Wanneer laten we peuters overgaan, komt op 
de volgende agenda 

 

9 KC begroting meerjarig > 
proces /  data / planning 
 

Na 22-11 wordt de begroting verwacht. Berry zal deze 
doornemen met Claudia en dan zal dze de volgende 
vergadering worden behandeld. 

 
Berry en 
Claudia 

10 Inspectierapporten GGD: - BSO Neptunus 13-08-2019  
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-Kindpark Boekel KDV 03-09-2019 (concept) 
- Er zijn aandachtspunten en die worden aangepakt 

11 Ontwikkelingen naar nieuwe 
GOO-structuur 
 

Start volgend schooljaar, dan moet de nieuwe structuur 
opertioneel zijn. Maart gaan ze kijken wie waar geplaatst 
wordt en per 1 april moet het bekend zijn 

 

12 Speerpunten KCR: 
 

-Veiligheid rondom Kindpark 
- Inrichting KCR 
- Hoe gaan we ons profileren als Octopus? 
- Betrokkenheid tussen KCR en ouders/collega’s 
verbeteren 
- Gebruik speelplaats 
- Contact bestuur verbeteren 

 

13 Rondvraag   
 
Volgende vergadering: woensdag 18 december 2019 
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