
Notulen vergadering KC-raad De Havelt 11-02-2020       
  
Aanwezig: Karen Schepers, Boye Walters, Kristel v.d. Kant, Gerben v. Boxtel, Ellen v.d. 
Wouw, Donja Vos en Walter Doomernik, Rianne Bouwmans 
Afwezig: Aafke v Dijk                                                                                                  

• 01: Opening→  van harte welkom. 
 

• 02: vorige notulen/actiepunten: 
• Voortaan onderaan de agenda en de volgende vergaderdata. 
• Henk veneberg heeft vooralsnog niet gereageerd op eerder gestelde vragen. 

 

• 03: mededelingen  
A) Oudervereniging:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De notulen vanuit de oudervereniging zijn ontvangen. Verder geen opmerkingen. 
B) Team / directie (Arbo):  

• Arbo Blijft nog even op de agenda. Vanwege ziekte personeelslid niet uit kunnen werken. 

• Er is inmiddels een oplossing omtrent de personele bezetting voor de voorschoolse opvang. 
(Inge) 

C) LOC (dienstenaanbod):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Miriam stopt met haar huidige functie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Punt C wordt voortaan LOC/MR op de agenda 

D) GOO:  

• De wisseling teamleiders blijft een item welke eenieder bezighoudt. 
 

• 04: binnengekomen post 

• Er zijn een aantal notulen vanuit de GOO-Raad gekomen. Deze zijn veelal gedateerd. Worden 
deze pas gestuurd na goedkeuring? Men wordt dan pas laat geïnformeerd.  

 

• 05: vaststellen jaarkalender 

• De huidige kalender kan worden gehandhaafd en fungeert als geheugensteuntje voor het 
maken van de agenda. 

   

• 06: begroting 

• Mededeling via Bert Otten na informatie vanuit de gemeente: Vrijwillige ouderbijdrage komt 
mogelijk te vervallen. Hoe worden zaken in de toekomst dan gefinancierd? Uiterlijk 01-04-20 
moet directie dit besproken hebben om een goede inventarisatie te maken hoe dit in de 
toekomst vorm wordt gegeven. De KC-Raad gaat niet met dit voorstel akkoord→ wordt 
vervolgd. 

• De begroting en de mogelijkheden voor de nieuwe formatie zijn ter sprake gebracht. 

• Project zandbak loopt nog steeds. 

• Er zijn financiën voor een promotiefilmpje voor de opvang. 

• Er is geld gereserveerd voor een nieuwe rekenmethode. 

• Er is geld gereserveerd voor een structurele oplossing van de zonwering. 

• Er is geld toegezegd voor nieuw meubilair en Chromebooks.  

• Daarnaast komen er nieuwe schoolborden. 

 

• 07: onderzoek schooltijden 

• 2 modellen hadden de voorkeur→ het huidige Hoorns-model en het Hoorns-model in 

combinatie met een continurooster.  Na de informatieavond wordt de volgende stap een 

algehele enquête.  



 

• 08: regelement/statuten KC-raad De Havelt 

• Conceptversies Boye goedkeuren→ wordt vervolgd. 

 

• 09: verkiezingen/LOC geleding 

• Wordt meegenomen als er over regelement/statuten KC-raad De Havelt wordt gesproken. 

 

• 10: resultaten schoolprestaties Cito-M toetsen 

• Dienen schoolprestaties CITO besproken te worden tijdens bijeenkomsten MR? Karen checkt 

dit even. 

• Gerben bespreekt de schoolprestaties. 

 

• 11: ouderavond opvang 

• Ouderavond opvang kan van de agenda→ het plan ligt er om deze avond op dezelfde avond 

plaats te laten vinden als onderwijs. 

 

• 12 Rondvraag en sluiting 

• Niets. 

 

 

• Volgende bijeenkomst: 07-04-2020 

 

 
 

 


