
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad/KC-raad  
KC De Klimboom  
Schooljaar 2020-2021  
 
Met ingang van vorig schooljaar zijn wij gestart als KC-raad. Dit is een nieuwe structuur van 
medezeggenschap waarbij zowel de opvang/peuterwerk als het onderwijs vertegenwoordigd is.  
 
Het afgelopen jaar bestond de KC-raad uit 6 leden:  
Janneke Geurts van Kessel Oudergeleding onderwijs Voorzitter 
Inge van de Heuvel – van Oirschot Oudergeleding onderwijs Lid 
Marc Picavet Oudergeleding opvang Lid 
Yvonne Veenhof Personeelsgeleding onderwijs Contactpersoon GOO-raad 
Marlous van Schijndel Personeelsgeleding onderwijs Secretaris 
Mariëlle Nooijen Personeelsgeleding Lid 
 
Monique Peeters (teamleider) en Mireille Janssen (clusterdirecteur) hebben als directie een 
informerende rol binnen de vergaderingen en zijn bij een aantal onderwerpen aanwezig.  
 
De KC-raad heeft dit schooljaar zes keer, veelal digitaal, vergaderd. We maken gebruik van het 
Zakboek medezeggenschap WMS om onderwerpen te toetsen aan onze rechten.  Voor de verslagen 
zie de gepubliceerde notulen op de website (www.kindcentrumdeklimboom.nl)   
  
We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen:  

• Jaarplan 

• Ontwikkelingen kindcentrum 

• Ontwikkelingen GOO 

• Personele zaken 

• Bestuurlijk jaarplan 

• Promotie kindcentrum 

• Coronamaatregelen 

• Coronasubsidie  

• Werkdrukmiddelen 

• Medezeggenschap ontwikkelingen vanuit de stichting, reglementen in orde maken. 

• Inspectiebezoek GGD 

• Formatie en groepsindeling en werverdelingsplan  

• Interne procedures (werkplan, taakverdeling, post, organisatie MR)  

• Kindcentrumondersteuningsprofiel 

• Schoolscan a.g.v. Corona 

• Inzet NPO-middelen 
  
De GOO-Raad is de bovenschoolse stichtingsraad en een combinatie van Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad en LOC van de kinderopvang (organisatievorm vanaf april 2017) In de GOO-
Raad wordt over onderwerpen gesproken, die bovenschools (stichtingsbreed) geregeld worden. Dit is 
van directe invloed op onze school. Vanuit de Klimboom is niemand afgevaardigd binnen de GOO-
raad.   
 
De doorontwikkeling van de medezeggenschapsstructuur en -organen binnen GOO heeft dit jaar een 
start gemaakt. De beoogde afronding wordt verwacht in december 2021. De communicatie tussen de 
GOO-raad en KCR-en was vorig jaar een aandachtspunt. Hierin is de eerste stap gezet door het 
aanstellen van een ambtelijk secretaris van de GOO-raad, die dient als vast aanspreekpunt.  
 



 

Marc Picavet, Inge van den Heuvel en Janneke Geurts van Kessel hebben te kennen 
gegeven volgend schooljaar niet verder te gaan met hun taken binnen de 
kindcentrumraad. Met ingang van het schooljaar 2021-2022 treden Frans Ploegmakers, Lizzy Mahler 
en Ellen van den Boomen toe als leden van de kindcentrumraad. 


