
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Samenvatting KC-raad vergadering woensdag 9 november 2022 
 
We hebben verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder een verslag van deze vergadering: 
 
Voortgang samenvoeging Doerak & Notenbalk 
In het voorjaar is al gemeld dat Doerak en De Notenbalk voortaan onder 1 managementteam zullen vallen. 
Het voorstel is gedaan om de beide Kindcentrumraden volgend jaar al samen te gaan voegen, omdat er 
uiteindelijk uit 1 naam gefunctioneerd gaat worden. De Kindcentrumraad van Doerak is nu een combinatie 
van de Ouderraad en de Kindcentrumraad zoals de Notenbalk hem kent. Dat zal wellicht opgesplitst gaan 
worden, zodat er ouders een stukje beleid op zich nemen en anderen het stukje activiteiten.  
 
Verhuizing BSO 
In de herfstvakantie is de BSO verhuisd van de gymzaal naar de hal van de school. De kinderen hebben goed 
geholpen en het was even wennen, maar het is een fijne plek en de kinderen ontdekken weer hele nieuwe 
dingen.  
Voor de leerkrachten was het ook even wennen dat de hal in de middag niet meer gebruikt kan worden, 
maar de kinderen gaan eerst naar buiten, zodat de leerkrachten samen pauze kunnen houden en verder 
zitten ze als het nodig is in een klaslokaal.  
 
Dechargeverklaring 
Er zal in januari weer een kascontrole plaatsvinden voor de ouderraad en als alles klopt zal er namens de 
Kindcentrumraad een dechargeverklaring getekend worden.  
 
Inspectie PSG / BSO 
Er zijn weer inspecties uitgevoerd op de peuterspeelgroep en de BSO. De PSG is goedgekeurd. De BSO heeft 
een handhaving, omdat er die dag net een PM’er ziek was, waardoor er wijzigingen moesten komen in de 
stamgroepen. Ouders hadden hiervoor vooraf een schriftelijke verklaring moeten geven en dat is niet 
gebeurd. Dat is ook bijna niet haalbaar om uit te voeren. Het bestuur van PIT gaat dit verder oppakken om 
afspraken te maken hoe hier in de toekomst mee om te gaan en tot die tijd zullen de protocollen gevolgd 
worden, om te voorkomen dat er een boete zal volgen bij een volgende inspectie. Daarnaast komt er ook 
een handhaving op de kindratio. Eén BSO-dag is er één kind te weinig verplaatst naar een andere basisgroep. 
Hierdoor klopte de kindratio niet meer.  
 
Corona 
Naar aanleiding van de vorige vergadering waarin besproken werd of het nodig is dat er namen van kinderen 
vermeld worden die positief getest zijn is er een rondvraag gedaan en het blijkt dat dit toch wel als fijn wordt 
ervaren. Corona is echter zo’n onderdeel van de samenleving aan het worden dat het de vraag is of er 
überhaupt nog meldingen gedaan moeten worden naar ouders. Het kost best veel tijd voor de kindcentrum 
en het geeft ook onrust onder ouders. Besloten wordt om het beleid aan te passen en geen meldingen meer 
te doen. Mochten er opvallend veel kinderen binnen 1 klas positief testen, dan zullen ouders wel 
geïnformeerd worden.  
 
Contact met de KC-raad 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties, etc. kunt u contact opnemen met de Kindcentrumraad via dit          
e-mailadres: kcr@notenbalk-zwijndrecht.nl. Mocht u een vergaderpunt willen inbrengen, dan kunt u dit 
ook melden via dit e-mailadres.  
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De volgende vergadering is op 11 januari 2023.  

 


