
 

 

 
Samenvatting KC-raad vergadering woensdag 30 september 

 
Tijdens deze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar hebben we 
verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder een kort 
verslag van deze vergadering:  
 
Start schooljaar / corona 
We zijn het onderwijs goed gestart. Het loopt goed ook met de corona maatregelen. Wel wordt 
het contact met school en de klas door de ouders van de onderbouw (m.n. de peuters / kleuters) 
gemist. Er wordt onderzocht op welke manier de leerkrachten regelmatig een berichtje naar 
ouders kunnen sturen over waar ze mee bezig zijn in de klas. Gelukkig valt het nog mee met de 
uitval van leraren door de corona maatregelen, maar het zal onvermijdelijk zijn dat er soms 
klassen thuis moeten blijven.  
 
Leden KC-raad 
We zullen in dezelfde samenstelling als vorig jaar doorgaan, omdat er geen nieuwe ouders en 
personeelsleden waren die zich verkiesbaar gesteld hebben. De KC-raad bestaat namens de 
ouders uit: Jannita van Winkelhof, Esther Drescher en Rianne Imandt. Wilma de Vlaming neemt 
deel namens de peuters en de opvang en Marieke Baars en Helen de Vos namens Kindcentrum 
De Notenbalk.   
 
Do-re-mini’s 
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we begonnen met de Do-re-mini’s. Deze wordt druk bezocht en 
de groep is momenteel zelfs vol.  
 
Communicatie 
Omdat persoonlijk contact i.v.m. corona niet of nauwelijks mogelijk is tussen school en ouders 
wordt er nagedacht over andere manieren om te communiceren. Ook wordt er gekeken hoe de 
koffieochtenden op een alternatieve manier gehouden kunnen worden, bijv. via Teams of bij goed 
weer in de schooltuin. De koffieochtend van 2 oktober wordt geannuleerd.  
Mocht u ideeën hebben hoe we de communicatie kunnen verbeteren, dan vernemen we dit graag 
van u.  
 
Kamp groep 8 
Het kamp van groep 8 kan helaas niet doorgaan en is verplaatst naar april 2021.  
 
Noordwijkse methode 
De Noordwijkse methode gaat na de herfstvakantie geïntroduceerd worden. Met veel 
enthousiasme worden er intern al veel trainingen gevolgd om goed van start te gaan.  
 
Contact met de KC-raad 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kunt u contact opnemen met de KC-raad via dit e-
mailadres: kcr@notenbalk-zwijndrecht.nl. Mocht u een vergaderpunt hebben, dan kunt u een e-
mail sturen of één van de leden van de KC-raad aanspreken bij school.  
 
De volgende vergadering is op woensdag 18 november.  
 
 
 

 
  


