Samenvatting KC-raad vergadering woensdag 19 mei 2021
We hebben verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder een verslag van deze vergadering:
Formatie / instroom
Er is een grote instroom bij de kleuters; er blijven aanmeldingen komen, ook nog voor dit schooljaar. Voor
komend schooljaar zijn er ook al groot aantal kinderen ingeschreven, waar we uiteraard heel blij mee zijn.
Het wordt een uitdaging om de formatie goed te regelen voor 2021/2022, maar dat zal ook weer goed gaan
komen.
Gymzaal
Marit en Anneke zijn bij het eerste “officiële” moment geweest. Er is nog wel een probleem met de
fietsenstalling; er gaat een deel van het plantsoen gebruikt worden voor de fietsen, omdat de situatie nu
onveilig en onoverzichtelijk is. De gemeente gaat dit regelen.
Inspectierapport
Goed om te lezen dat het in de praktijk in orde is. Er moest een aanpassing komen qua indeling van de
groepen bij de BSO, maar dat is inmiddels gedaan door Marit. Een ander kritisch punt was de oudergeleding
bij de Kindcentrumraad, dat moest anders. Het is voldoende dat we actief op zoek zijn naar nieuwe ouders,
liefst met BSO kinderen.
Nationaal Onderwijsplan
Komende 2 jaar krijgen scholen ca. EUR 700 per leerling (afhankelijk van de soort school) om corona
achterstanden weg te werken. Er moet hier een verantwoording voor komen en er moet dus een plan
geschreven worden, ook rekening houdend met de huidige financiële situatie. Er wordt gekeken naar de
leerachterstanden bij groepjes / individuele kinderen. Nu alleen nog resultaten van de M-toetsen. Er is nog
niet echt duidelijk of er leerachterstanden zijn; sommige vakken lijken zelfs beter te scoren. Lezen is wel
iets wat nog wel de aandacht verdiend bij de diverse groepen. Tijdens de laatste vergadering van het
schooljaar zal dit nog besproken worden.
Herverkiezing KCR
Anne de Pater zal Jannita met ingang van het nieuwe schooljaar vervangen. Er is nog geen vervanging voor
Wilma; liefst 1 medewerker die zowel BSO en Peuterspeelzaal draait. Anne wordt voor komende
vergadering uitgenodigd.
Mandaat
Deze moet weer ondertekend worden, door zowel oudergeleding als leerkrachten. Anneke zorgt voor
printjes en dan worden ze gerouleerd, zodat iedereen kan tekenen.
Punten vanuit de oudergeleding
Insmeerbeleid: dat is er niet. Kinderen worden tijdens school niet ingesmeerd; wel tijdens de BSO. Het
maakt het extra lastig omdat veel kinderen niet tegen alle soorten zonnebrandcrème kunnen. Het is dus
van groot belang dat ouders zelf voor schooltijd de kinderen insmeren.

Informatie richting ouders
Na de zomervakantie is het de bedoeling dat ouders via Konnect geïnformeerd worden; er moet nog
bekeken worden hoe dit precies vorm krijgt. Het wordt eerst met de leerkrachten besproken en dan
worden de ouders geïnformeerd.
Rondvraag:
- Is er al een alternatief voor het kamp van groep 8? Er is vanmiddag een gesprek geweest met Bob
en er wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Hierover zou op korte termijn meer informatie
moeten komen.
- Niet alle (oudere) kinderen zijn enthousiast over Noordwijkse methode. Is de aanpak voor alle
klassen hetzelfde? Dit is nog niet bekend bij leerkrachten en er zijn nog geen signalen hierover
opgevangen. Kinderen zijn juist heel enthousiast tijdens de opdrachten. Het is wel iets om te gaan
onderzoeken en te evalueren.
- Er zijn inmiddels versoepelingen van de corona maatregelen vanuit het RIVM. Voor de Notenbalk
en de BSO verandert er voorlopig niets, maar dat kan komende weken veranderen.
- Aan het einde van het schooljaar staat de Notenbalkdag op het programma: het belooft een groots
spektakel te worden voor de kinderen, maar de inhoud blijft nog even een verrassing! En de
definitieve invulling van de dag hangt af van de maatregelen.
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.
De volgende vergadering is op woensdag 23 juni 2021, hopelijk is het dan mogelijk om weer bij elkaar te
komen om het schooljaar af te sluiten.

