
Notulen vergadering KC-raad De Havelt 16-06-2020       
  
Aanwezig: Karen Schepers, Boye Walters, Kristel v.d. Kant, Gerben v. Boxtel, Ellen v.d. 
Wouw, Donja Vos, Walter Doomernik en Aafke v. 
Dijk                                                                                                  
Afwezig: Rianne Bouwmans 

 

• 01: Opening→  van harte welkom. 
 

• 02: vorige notulen/actiepunten: Notulen zijn goedgekeurd. 
 
 

• 03: mededelingen  
A) Oudervereniging:   

• Het gebrek aan vervanging waardoor groepen geen leerkracht hebben. 

• Transparantie ten aanzien van het schooltijdenbesluit. 

• Ouderbijdrage wordt niet aan het begin van het nieuwe schooljaar gevraagd. Wellicht wordt 
de hoogte gedurende het schooljaar bijgesteld doordat verscheidene activiteiten niet zijn 
doorgegaan. 

B) Team / directie (Arbo):  

• Overdracht met Femke en Sjouke heeft reeds plaatsgevonden. Gerben blijft tot de 
laatste week van de schoolvakantie eindverantwoordelijke/aanspreekpunt op KC De 
Havelt. 

• Er is vanuit GOO toegezegd dat er extra gelden voor O.O.P. vrijgemaakt wordt. Hierbij 
kan gedacht worden aan conciërgetaken. 

C) LOC/MR :  

• Geen mededelingen. 
D) GOO:  

• Mailadres KC De Havelt→ checken. Mail komt uitsluitend bij Karen terecht. 
 

• 04: binnengekomen post 

• Overleg ‘Oude Bron’: Boye en Gerben hebben een bespreking gehad met de gemeente m.b.t. 
de ‘Oude Bron’; veiligheid en parkeergelegenheid waren punten die overgedragen zijn aan 
de gemeente en de architect. Er is door de gemeente toegezegd dat er tevens veranderingen 
aan het plein zullen plaatsvinden. 
 

• 05: Corona evalueren 

• Specifieke informatie m.b.t. het kind wordt gedeeld met de leerkracht in kwestie. Zaken die 
kindercentrum breed van toegevoegde waarde zijn, worden d.m.v. een enquête vanuit 
Gerben aangeboden aan ouders. 

• De door het team gemaakte keuzes worden verder toegelicht:→ het verzorgen van 
werkpakketten, het ophalen van weektaken etc. 

 

• 06: Plan ‘Oude Bron’ 

• Zie binnengekomen post. 

 

• 07: Continurooster 2020-2021 

• Wat is het beleid ten aanzien van de inhoud van lunchpakketten van kinderen? Sommige 

kinderen hebben bijvoorbeeld ongezonde tussendoortjes in hun lunchtrommel. 

• Vanuit de schoolnormen en waarden horen tevens gezonde voeding voor kinderen. 



• Wij zijn nog op zoek naar ouders, of eventueel extra PM-ers die kunnen ondersteunen tijdens 

het surveilleren. 

 

• 08: Schooljaar 2020-2021 

• Formatie 

• Alle gelden zijn ingezet voor extra handen in de groepen→ dit is reeds gecommuniceerd via 
de info. 

• Kalender 

• Zal grotendeels hetzelfde blijven ten aanzien van dit schooljaar. 

• Studiedagen 

• Deze worden nog gepland  
 

• 09: Arbo 

• Na de zomervakantie komt er een nieuwe risico-inventarisatie. Er zal dan een enquête vanuit 

GOO komen. 

• Het huidige plan wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 

• 10: Regelement/statuten KC-raad De Havelt 

• Wordt meegenomen naar de volgende bijeenkomst. 

 

• 11: Planning KC-raad 2020-2021 

• 5 oktober, 9 december, 2 februari, 19 april, 10 juni. 

 

• 12: Contactavond OR en KC-raad team 

• 9 september wordt georganiseerd door het team. 

 

• 13: Rondvraag en sluiting 

• Hoe communiceren we naar ouders wat de rol van de KC-raad is? Waarvoor benader je de 

oudervereniging en wanneer de KC-raad? 

• De foto’s die gemaakt worden door de BSO zijn zichtbaar voor alle ouders binnen het 

ouderportaal. Het verzoek is dat dit uitsluitend terecht komt bij desbetreffende ouders. 

 

 

Actiepunten: 

• Karen zorgt in de laatste schoolweek voor een bloemetje voor het afscheid van Trudy. 

• Ellen zorgt voor een bos bloemen voor Miriam de Mol. 

 

 

• Volgende bijeenkomst: 05-10-2020 

 

 


