
De medezeggenschapsraad: jaarverslag 2016/2017 
 
Afgelopen jaar hebben we ons ten doel gesteld om de medezeggenschapsraad om te buigen tot 
een kindcentrumraad. Dat is ons gelukt naar ieders tevredenheid. 
De KCR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De personeelsgeleding werd 
vertegenwoordigd door Janneke van Lankvelt, Loes van der Heijden en Walther Groenendaal. De 
Oudergeleding werd vertegenwoordigd door Ancelie Lodewikus, Sandrina van Oort-Osseweijer en 
Candy van Uden. 
De KCR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals schooltijden, vaststellen van 
het school- of jaarplan en beleidswijzigingen. De raad brengt tevens advies uit aan de directie over 
belangrijke schoolzaken. 
De KCR heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen zet ik 
hieronder even op een rijtje: 

 De term KCR is bedacht en wordt met ingang van schooljaar 2017/2018 in gebruik 
genomen. 

 Namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad was Simone Kok contactpersoon. 
Zij is gestopt als lid van de GMR. Wendy van Dijk is als lid van de GMR benoemd als nieuw 
contactpersoon voor de kindcentrumraad. 

 De stichting heeft een nieuwe naam. Zicht en Fides zijn samen veranderd in de naam Goo. 

 We hebben ons ten doel gesteld om binnen ons eigen kindcentrum een gezamenlijke 
medezeggenschaprsraad op te starten. Het integreren van de MR zoals deze was en het 
LOC, de medezeggenschapsraad voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. We waren 
er samen snel uit dat dit voor ons een goed werkbare structuur is en hebben dit plan naar 
ieders tevredenheid snel geadopteerd. Vanuit de LOC zijn Harm van Hal en Jantien 
Kemphorst aangesloten bij de KCR. 

 Er is een nieuwe jaarplanning gemaakt voor de kindcentrumraad. Daar is de koppeling 
gemaakt tussen punten uit de MR en de LOC. 

 We hebben een nieuw, vast agendapunt toegevoegd aan de vergaderingen: LOC/COC. 
Oftewel het onderdeel kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

 Protocol veilig slapen in de kinderopvang is besproken. Dat is goed geborgd. 

 Nieuwe maatregelen in de kinderopvang “IKK” zijn onder de aandacht gebracht. Daar 
hebben we nog actiepunten open staan. Het aantal medewerkers op een groep moet 
bijvoorbeeld verhoogd worden, medewerkers moeten beschikken over kinder-EHBO etc. 
Hier is een plan voor opgesteld. De meeste regels moeten op 1 januari 2018 gerealiseerd 
zijn. 

 Het Kei-project is een vast agendapunt. De onderwerpen en ervaringen die aan de orde 
waren zijn gedeeld. Daarnaast is het coach de coach traject en de training coach 
pedagogisch netwerk besproken, omdat we de integratie van het kei-project binnen de 
Venhorstse verenigingen hoog in het vaandel hebben. 

 Kindcentrum Cornelius is een officieel respectpunt, net zoals enkele andere verenigingen in 
Venhorst. Het is belangrijk dat kinderen dit herkennen. 

 Intocht Sinterklaas: het Oranje Comité heeft te kennen gegeven dat kinderen uit groep 5 
niet welkom zijn in de Horst om Sinterklaas een handje te geven. Veel ouders hebben daar 
moeite mee. Samen met de ouderraad hebben we de wens aangegeven om dit aan te 
passen voor Venhorst, maar helaas zonder resultaat. Kinderen uit groep 5 zijn niet welkom 
om 3 redenen: risico dat er kinderen bij zijn die niet meer geloven (dat kan storend zijn 
geven de Pieten aan), één lijn trekken met Sinterklaasviering in Boekel, het aantal kinderen 
wordt te groot. 

 Het jaarplan voor KC Cornelius is doorgesproken. Belangrijkste onderwerpen die voorbij 
zijn gekomen: 21e eeuwse vaardigheden, ICT onderwijs (denk aan snappet), passend 
onderwijs, muziekonderwijs en ook de ontwikkeling van het kindcentrum. 

 Verruiming openingstijden kinderopvang: de maandagmiddag en vrijdag komen erbij. 

 Verruiming openingstijden peuterwerk: de vrijdag wordt toegevoegd. 

 We hebben de begroting en de formatie besproken. Primair doel was om voor schooljaar 
2017/2018 acht groepen te behouden en dezelfde formatie. Dat is gelukt. 

 We hebben de kascontrole voor de overblijfgroep uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is 



een nieuwe rekening op naam van de ouderraad geopend en een nieuwe structuur bedacht. 

 We zijn samenvattingen van onze vergaderingen gaan plaatsen in het Korreltje. 

 We hebben vacatures geplaatst voor MR en GMR. Geen animo. Persoonlijke benadering 
was het gevolg. 

 Dolf Bakkers sluit aan bij de KCR met ingang van schooljaar 2017/2018. Sandrina van Oort 
gaat nog een jaar door en Ancelie Lodewikus treedt af. We hebben met de KCR uitgebreid 
stilgestaan bij het afscheid van Ancelie en hebben haar bedankt voor bewezen diensten. 

 We hebben aan het personeel de vraag gesteld of er ook interesse is vanuit andere leden 
van het personeel om zitting te nemen in de KCR. 

 Alle vernieuwingen op school zijn onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan 
schilderwerk, aanleg Wifi, schuifdeur lokaal groep 2. 

 We hebben het besluit genomen om de schoolgids te splitsen. Het praktische gedeelte blijft 
als papieren gids beschikbaar. Het inhoudelijke gedeelte wordt op de website geplaatst. In 
de papieren gids zal verwezen worden naar de website. 

 We zijn akkoord gegaan met het voorstel om de schoolbel op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmiddag om 13.08 uur te laten gaan i.p.v. 13.10 uur. We starten dan om 13:10 uur 
met de lessen. Zo komen we niet in het gedrang met de schooltijden, want aan iedere week 
wordt een kwartier lestijd toegevoegd. Communicatie richting ouders was een vereiste en 
heeft plaatsgevonden. 

 De dag van de leidsters is geregeld door de vertegenwoordigers vanuit het LOC. 

 Er is stilgestaan bij de regelgeving afwezigheid van kinderen van ondernemers. Dit is 
uitgezocht en wordt gepubliceerd in het inhoudelijke gedeelte van de schoolgids. Ouders 
blijven zelf verantwoordelijk. 

 We hebben aangegeven dat we het wenselijk vinden als er ook voor de ouderraad een 
rooster van aftreden kan komen. Bijvoorbeeld 3 jaar lid, dan bij interesse van anderen uit 
de raad en bij geen interesse de mogelijkheid om aan te blijven. 

 
Zoals je kunt lezen komen er veel belangrijke onderwerpen m.b.t. het Kindcentrum voorbij tijdens 
de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. Heb je iets waar je meer van wilt weten? 
Namens de ouders staan Sandrina, Dolf, Harm, Jantien en ondergetekende voor je klaar om 
eventuele vragen of opmerkingen die je via de KCR wilt stellen in een vergadering bespreekbaar te 
maken. Maar je kunt ook zelf aansluiten. De vergaderingen zijn openbaar, je bent van harte 
welkom om een vergadering bij te wonen, laat dit van te voren even via telefoon of mail weten. 
Laat de vragen maar komen... 
 
Groeten namens de KCR, 
 
Candy van Uden 
Voorzitter 
 
Tel.  06-20696827 
E-mail  candy.van.uden@gmail.com 

mailto:candy.van.uden@gmail.com

