Notulen van de vergadering van de KCR (KindCentrumRaad) Vastgesteld op 2/12/2019
Woensdag 13 november 2019
1. Opening en welkom
”Eerst goed denken, dan goed delen” – het stukje wordt naar alle leden
gestuurd.
2. De notulen vorige vergadering KCR (24/9) zijn vastgesteld.
De notulen worden opgeslagen op de Sharepoint van het IKC,
gepubliceerd op ouderportaal en verzonden naar bestuur en GMR.
Actiepunten: De punten 1, 2 en 4 komen vandaag aan de orde. Punt 3
(presentatie op ouderportaal) wordt doorgeschoven naar januari, als er
een KCR-foto is gemaakt.

Bijlagen:
- Verslag vorige MR-ORvergadering*
- Jaarverslag MR/OC 2018-2019
- Reglement KCR & Huishoudelijk
reglement**
- Medisch protocol**
- Ontruimingsplan**
- Pedagogisch beleidsplan**
* zie mail 19/9 van MvdT
**zie mail 1/10 van JB

3. Ingekomen en uitgaande stukken
Er zijn weer 4 boekjes binnengekomen, deze zullen weer rouleren.
4. Punten vanuit de Jaarplanning KCR:
- Jaarverslag MR/OC 2018-2019.
Er worden twee punten aangepast, waarna het wordt vastgesteld. Het jaarverslag wordt gepubliceerd
op de website van het IKC.
- De KCR-teambuildings-activiteit zal in januari plaatsvinden.
- Presentatie KCR op ouderportaal wordt geplaatst, zodra de groepsfoto is gemaakt.
- Jaarplan KCR (in huishoudelijk reglement); taakverdeling en vergaderplanning. Is vastgesteld.
- Huishoudelijk reglement is vastgesteld. In het ‘Reglement KCR’ volgen nog een aantal, CBOgerelateerde, wijzigingen. Dan zal het ‘Reglement KCR IKC PJF (13/11/209)’ komen te vervallen.
- Schooljaarplan. Hierin staat in hoofdlijnen het algemeen beleid voor het lopende jaar en voor het
komend schooljaar. Het document hangt in de website (praktische informatie > jaarplan).
Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan de directeur.
- Veiligheidsplan: ontruimingsplan en medisch protocol (vastgesteld door GMR). Het document is naar
alle teamleden gemaild en besproken met de leerlingen. Dit schooljaar heeft, vanwege het weer, nog
geen ontruimingsoefening plaatsgevonden.
- Tevredenheidsonderzoek Voorschool-VSO-BSO. Er zijn voorbeelden beschikbaar. De kansen worden
onderzocht en afgestemd.
- Formatieoverzicht n.a.v. teldatum leerlingen (1 okt). Op 1 oktober zaten er 242 leerlingen op de
basisschool. Vorig schooljaar waren dat 255 leerlingen, dus een daling. Ook voor het komend
schooljaar verwachten we een daling. Of dit invloed heeft op de formatie hangt mede af van de
toezegging van geldstromen vanuit het ministerie. Bijkomende vraag/zorg is: kunnen we het dan
allemaal nog bemensen?
In de jaren daarna verwachten we een stijging. Op de voorschool zit op dit moment een relatief kleine
groep 3-jarigen. De groep 2-jarigen is juist groot. Een exacte prognose is moeilijk te maken,
aangezien we ieder jaar ook te maken hebben met verhuizingen (zowel komende als vertrekkende
gezinnen). “Het is soms gewoon afwachten.”
5. IKC-zaken:
- Het personeel van SKF is per 1 oktober overgegaan naar het CBO. De pedagogisch medewerkers
geven aan dat het niet anders voelt, zij zijn immers al een aantal jaren binnen de school en er wordt
samen vergaderd. Er is nog regelmatig contact met het SKF-kantoor. Expertise van SKF wordt nu nog
ingekocht. De KCR-ouders geven aan niets van de overgang te hebben gemerkt.
- Terugblik medezeggenschapscursus 6 november. Twee KCR-leden hebben de bijeenkomst bezocht
en doen verslag. De belangrijkste woorden zijn: respect en samenwerken.
In de bijeenkomst is gesproken over de naam en wordt ‘IKCraad’ of ‘IKCplatform’ voorgesteld.
De GMR zal door onze KCR worden verzocht dit punt op de agenda te zetten. Onze KCR mag
adviseren. Het is wenselijk dat de GMR uitspraak doet, zodat er eenduidigheid is binnen de hele
vereniging.
Het document ‘Basistraining medezeggenschap PO’ wordt digitaal naar alle leden van de KCR
verzonden.
- Maandag 25/5 (overdag) vindt op het IKC een scholing ‘Ouderbetrokkenheid’ plaats. Alle KCR-leden
zijn hiervoor uitgenodigd.
Nieuws vanuit de basisschool:
- Schoolplein. Deze maand wordt de beplanting uitgevoerd. Het gras op de bult lijkt nu goed aangeslagen. De houtsnippers onder het speeltoestel komen eind december. De officiële opening zal op 5

december plaatsvinden. Het is nog erg nat (speeltoestellen en gras) – de drainage heeft een jaar
nodig om goed te kunnen werken.
Er ligt een verzoek van de voorschool om het plein-achter uit te breiden en het hek in westelijke
richting te verplaatsen. De mogelijkheid tot uitvoering is in onderzoek.
- Naschools aanbod: Toparrangement en Carrousel. De Carrousel is een aanbod vanuit gemeente, voor
alle IKC’s. Er draait nu een ronde; FIFA (de afgelopen keer deden 11 kinderen mee, er is ruimte voor
30). Het is op dit moment niet bekend of de Carrousel volgend jaar ook weer wordt meegenomen in
de begroting.
Het Toparrangement (nu nog georganiseerd door SKF) loopt ook; op donderdag wordt er gedanst.
Hier is veel animo voor. Dan volgen nog judo en kunst. Voor dit schooljaar komt het wel rond. Voor het
volgende schooljaar zal input van ouders worden gevraagd; wat willen de kinderen zelf?
- Stijn van Jongerenwerk gaat activiteiten voor plusklasleerlingen bedenken. De gemeente Harlingen wil
op die manier ook aandacht hebben voor deze doelgroep.
- Personeel en formatie; op 6 november is de meerderheid van het personeel gaan staken, de school
was gesloten. Een groep docenten is naar Leeuwarden geweest. De vraag is/blijft: levert het ook wat
op, naast de toezegging die al is gedaan? Leerkrachten zijn niet tevreden met wat er nu wordt
geboden. Het verschil in salarissen (10-15%) van leerkrachten in het basisonderwijs en leraren in het
Voortgezet Onderwijs moet worden gelijk getrokken. De werkdruk is nog steeds te hoog. Een fulltimer
staat nu 25 uur voor de klas (in het VO is dat max. 20 uur). De overige taken (voor-, nawerk,
administratie, contacten externen en ouders, commissies, …) zullen in de overige 15 uur moeten
worden gedaan.
Tevens is er de zorg of er in de toekomst voldoende collega’s zijn om het onderwijs op een voldoende
niveau te kunnen blijven bieden. De komende jaren zal een grote groep leerkrachten met pensioen
gaan, aan de onderkant komen er te weinig collega’s bij.
Ondanks bovenstaande zorgen spreekt het personeel uit dat zij een prachtig beroep heeft!!
- WIG5, Blink en verkeer. De leerlingen zijn enthousiast, collega’s ook. Het is wel zoeken; hoe zetten we
het neer. Er vindt veel overleg plaats en er worden veel initiatieven genomen.
Nieuws vanuit Voorschool, KDV & opvang:
- VVE: leerlingen mogen 16 uur naar de voorschool. Eind november, na IKC-directeuren-overleg
(Harlingen), is er waarschijnlijk meer bekend. Op bestuurlijk niveau (in LEA) zal het beleid worden
vastgesteld.
- De KCR heeft afgelopen maandag een document (van SKF, behorende bij het pedagogisch
werkplan), ter aanvulling/advies ontvangen. De pedagogisch medewerkers geven aan dat het
compleet is en aansluit bij de manier van werken. De oudergeleding (3 leden) gaat akkoord en de
voorzitter zal het document tekenen.
Actualiteiten van buiten:
- De directeur is benaderd door gemeente; er zijn een aantal klachten over verkeersdrukte bij onze
school binnengekomen. De directeur gaat hierover binnenkort in gesprek. Zodra de klachten helder
zijn, zal naar oplossingen worden gekeken.
6. Punten vanuit de oudergeleding
Er zijn enkele foutjes (tekstueel en opmaak) gevonden in het stuk ‘Pedagogisch beleid’. Deze worden
naar de directeur gemaild.
7. Punten vanuit de GMR
- Het vakantierooster 2020-2021 is vastgesteld.
8. Rondvraag en sluiting

Actiepunten:
- Presentatie KCR op ouderportaal
- Tevredenheidsonderzoek voorschool/VSO/BSO

Vergaderdata 2019-2020: 24/9, 13/11, 14/1, 25/3 en 9/6
GMR-data: 18/9, 30/10, 12/12, 21/1, 5/2, 25/3, 13/5 en 23/6

