Notulen (vastgesteld op 14/10/2019)
KindCentrumRaad IKC Prins Johan Friso
Dinsdag 24 september 2019
1. Opening, welkom en voorstelrondje.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering MR-OR (26 juni 2019). De notulen zijn vastgesteld.
Vanaf dit schooljaar worden conceptnotulen naar de leden verzonden, zij kunnen binnen een week
reageren. Na vaststelling publiceren op ouderportaal en verzenden naar bestuur en GMR.
Actiepunten zijn besproken:
- Ziekteverzuim: PMs mogen wettelijk niet bijspringen op school; gelden moeten gescheiden blijven.
- Overige punten zijn reeds voltooid, in de vergadering besproken en/of opnieuw in de actie gezet.
3. Ingekomen en uitgaande stukken; leesvoer wordt getoond en zal rouleren onder de leden. Het artikel over
‘verkiezingen’ moet even worden bewaard.
4. Punten van de Jaarplanning KCRaad:
- Beleidsstuk KDV/Voorschool/BSO: Inspectierapport GGD.
De GGD-controles waren goed (geen op- en aanmerkingen), inspectierapporten staan op de site.
Uitbreiding van kindplaatsen is geaccordeerd: KDV van 12 naar 14 kindplaatsen; BSO van 30 naar 44
plaatsen. KDV is op maandag vol. Dinsdag en voorschool lopen ook aardig vol. Er is op dit moment geen
wachtlijst.
Kinderen met een VVE-indicatie mogen nu 16 uur naar de voorschool.
- Jaarverslag MR&OC vorig schooljaar: wordt opgesteld en vastgesteld in de vergadering van november.
Daarna publiceren via ouderportaal.
- Vaststelling jaarplan KCRaad; taakverdeling en vergaderplanning. Het huishoudelijk reglement wordt
geactualiseerd, ter feedback verzonden naar Etuconsult en vastgesteld in november.
- Begroting schoolfonds 2019-2020: hoogte en bestemming ouderbijdrage. De directeur informeert de leden.
- Presentatie KCRaad ouderportaal. We maken een groepsfoto en ieder lid schrijft een stukje over zichzelf +
functie voor op ouderportaal.
5. IKC-zaken:
- Personeel SKF naar CBO, per 1 oktober. Deze week worden de contracten getekend. Ook aan de
buitenkant van het gebouw is nu goed zichtbaar dat we 1 IKC zijn.
- Terugblik voorlichtings- en informatiebijeenkomst medezeggenschapsraden en oudercommissies 17 sept
j.l. Kernwaarden: betrokkenheid, medezeggenschap en inspraak - ieder vanuit de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het kindcentrum. Harlingen loopt voor op de andere scholen van de vereniging.
Nieuws vanuit de basisschool:
- Website is klaar en gelanceerd. Leuke filmpjes, positieve reacties.
Schoolplein: er wordt nog een aanpassing aan een toestel gedaan en er komt beplanting (eind okt./begin
nov.). Heeft iemand een idee voor de feestelijke opening?
- Naschools aanbod. We kunnen producten van SKF inkopen. Het Toparrangement loopt; verschillende
disciplines (sport, kunst), 1x/week.
De Carrousel (naschools aanbod vanuit de gemeente) ligt nu even stil, zal naar verwachting in november
weer starten.
- Personeel en formatie. Op de basisschool hebben we al te maken gehad met ziekte. Vervanging is nu al
moeilijk te vinden. Een collega-school heeft 2 dagen een groep naar huis gestuurd.
De kinderen komen erg enthousiast thuis over de nieuwe gymdocent.
- De nieuwe verlofregeling is op de site geplaatst. Veel regeltjes, maar wel duidelijk.
- Leerlingentelling (1 okt): ten opzichte van vorig jaar is het leerlingaantal iets gezakt. We hadden het
afgelopen jaar te maken met 8 verhuizingen. De verwachting is dat we volgend schooljaar wel 11 groepen
kunnen behouden.
De voorschool is dit (school)jaar gestart met 14 nieuwe kinderen.
- We zijn dit schooljaar gestart met de nieuwe methoden WIG5 (rekenen), Blink (wereldoriëntatie) en
verkeer. Het is nog wat zoeken, maar krijgt steeds meer handen en voeten.
Binnenkort volgen we een studiedag van Blink. Collega’s en leerlingen zijn enthousiast. Het is ‘anders
werken’, leerlingen zijn meer zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en leerproces, er wordt een
onderzoekende houding van hen gevraagd. De rol van de leerkracht verandert.
Ook voor WIG5 volgen we scholing.
De digitale wereld hapert soms wel eens.
Nieuws vanuit Voorschool & kinderopvang: geen.

Actualiteiten van buiten:
- De gemeente is voornemens de koningsspelen te koppelen aan de gemeentelijke sportdagen.
- De Carrousel (naschools aanbod) ligt nu even stil, zal naar verwachting in november weer starten.
6. Punten vanuit de oudergeleding:
- Verzoek om de leerkrachtentraktatie weer op te pakken (in het verleden is gespaard voor boeken en het
plein). > Het team wordt gevraagd waar behoefte aan is; (buiten)spelmateriaal, gezelschapsspellen,
speelgoed in de klas, …
7. Punten vanuit de GMR: Geen aanvullingen voor de MR.
8. Rondvraag en sluiting
- Invallers-tekort, vervanging voorschool wordt ook al moeilijk… Kunnen wij hier als IKC-personeel enouders ook iets in betekenen? In ieder geval zorgen dat we ons positief uitlaten over ons prachtige
beroep!!

