
 

Jaarverslag Kindcentrumraad KC De Klimboom  
Schooljaar 2021-2022  
 
Het afgelopen jaar bestond de KC-raad uit 6 leden:  
Frans Ploegmakers Oudergeleding onderwijs Voorzitter 
Lizzy Mahler Oudergeleding onderwijs Lid 
Ellen van den Boomen 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 vergaderd. We maken gebruik van het Zakboek 
medezeggenschap WMS om onderwerpen te toetsen aan onze rechten.  In het Sprokkelblad (zie 
bijlage 1) en tijdens de avond Terugblikken en vooruitkijken van 4 juli (zie bijlage 2) zijn ouders 
geïnformeerd over de besproken onderwerpen van de KC-raad. 
  
We hebben ons voornamelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen:  

• Ontwikkelingen kindcentrum 

• Jaarplan 

• Ontwikkelingen GOO 

• Personele zaken 

• Bestuurlijk jaarplan 

• Promotie kindcentrum 

• Leerlingenaantallen 

• Coronamaatregelen 

• Inzet gelden: Coronasubsidie, werkdrukmiddelen en NPO-middelen 

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

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Formatie en groepsindeling en werkverdelingsplan  

• Interne procedures (werkplan, taakverdeling, post, organisatie MR)  
 
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.   
 
Vorig jaar is er binnen GOO een traject gestart rondom de medezeggenschapsstructuur. De eerste 
fase is afgerond en dat wil zeggen dat de regelementen voor de wettelijke verplichte 
medezeggenschapsorganen zijn vastgesteld. Het instellen van een Centrale Ouder Commissie (COC), 
met formeel benodigde regelementen en mandateringen, moet nog vorm krijgen. Fase 2 betreft de 
dialoog over mandateringen naar gecombineerde organen op lokaal en gezamenlijk niveau. Er is 
vanuit de bestuurder gekozen om de mogelijkheid tot mandatering naar gecombineerde 
medezeggenschapsorganen op lokaal en gezamenlijk niveau statutair niet meer op te nemen in de 
statuten.  
 
In het volgende schooljaar 2022-2023 zullen bovengenoemde leden wederom deel uitmaken van de 
KC-raad.  



 

Bijlage 1 - Sprokkelblad 
Nieuwsberichten in Sprokkelblad n.a.v. de vergaderingen van de KC-raad: 
 
Bericht 1:  
Hebben jullie al die geboorteborden ook gezien in de Rips? Wat mooi om te zien dat er zo veel 
kinderen geboren zijn (of gaan worden)! Dat zijn kinderen die wij heel graag bij ons op school, op de 
opvang en op de BSO ontvangen. In de Kindcentrumraad denken we mee over de promotie van ons 
Kindcentrum. Natuurlijk denken we ook aan onze huidige leerlingen. Na twee jaar Corona wordt het 
ook tijd om een keer de deuren te open voor de ouders. Er ligt een mooi plan klaar, dus nu hopen we 
op snelle versoepelingen.  
 
Maandag 17 januari hebben we een vergadering gehad met de Kindcentrumraad. Naast de promotie 
van het Kindcentrum hebben we het ook gehad over de levering van de airco’s, de levering van een 
nieuw digibord en de aanleg van een nieuwe tuin voor Peuterwerk en de dagopvang. Mochten we 
hier iets meer over horen, dan worden jullie via ouderportaal en/of het sprokkelblad op de hoogte 
gehouden. We hebben een samenvatting van de begroting voor 2022 bekeken, deze is toegelicht. Al 
onze vragen daarover zijn beantwoord. 
 
In het dorpsoverleg willen we laten weten dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die mee willen helpen 
met surveilleren en het beheer van de bibliotheek op school. Mocht een van de ouders hier graag 
mee willen helpen, dan kun je contact opnemen met Marlous van Schijndel (via 
marlous.vanschijndel@stichtinggoo.nl).   
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd contact opnemen met een van onze 
leden: Frans Ploegmakers, Lizzy Mahler, Ellen van den Boomen, Mariëlle Nooijen, Yvonne Veenhof of 
Marlous van Schijndel.  
 
Bericht 2:  
Bericht van de Kindcentrumraad:  
Maandag 21 maart hebben we een vergadering gehad met de Kindcentrumraad. Tijdens deze 
vergadering hebben we samen gesproken over de promotie van ons Kindcentrum. Hoe kunnen we er 
samen voor zorgen dat ons Kindcentrum gezien wordt door nieuwe ouders? En hoe zorgen we er ook 
voor dat jullie, onze huidige ouders, weten wat wij doen. Uiteraard zijn tips en ideeën welkom!   
  
Verder hebben we gesproken over de inzet van de NPO-gelden, de infoavond voor nieuwe ouders, 
het schoolplein van de toekomst, het tevredenheidsonderzoek en het inspectierapport van Stichting 
GOO. De volgende vergadering is op maandag 23 mei.   
  
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd contact opnemen met een van onze 
leden: Frans Ploegmakers, Lizzy Mahler, Ellen van den Boomen, Mariëlle Nooijen, Yvonne Veenhof of 
Marlous van Schijndel.   
 
Bericht 3: 
Op maandag 30 mei is er weer een vergadering met de Kindcentrumraad geweest. Onze focus blijft 
natuurlijk liggen op de promotie van ons kindcentrum. Volgend schooljaar willen we dan ook een 
open dag organiseren en het peuterspeeluurtje voor nieuwe peuters komt terug. Daarnaast zullen 
we nog meer activiteiten delen in de agenda van ouderportaal.  
 
Ook hebben we gesproken over de formatie en groepen van het nieuwe schooljaar, het schoolplein 
van de toekomst, de begroting van GOO en de gymopleiding. Dit schooljaar hebben we nog een 
vergadering en die is op maandag 11 juli. We weten inmiddels ook dat de Kindcentrumraad in 
dezelfde samenstelling verder gaat in het schooljaar 2022-2023.  
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Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je altijd contact opnemen met een 
van onze leden: Frans Ploegmakers, Lizzy Mahler, Ellen van den Boomen, Mariëlle Nooijen, Yvonne 
Veenhof of Marlous van Schijndel.  
 
 
Bericht 4: 
Op maandag 11 juli was de laatste Kindcentrumraad van dit schooljaar. In onze vergaderingen 
bespreken we altijd kort de actiepunten van de vorige vergadering, maar ook de mededelingen 
vanuit het team en de directie. We hebben ook o.a. gesproken over de inzet van extra gelden in het 
onderwijs, de vrijwillige ouderbijdrage, de vakantieperiode bij de BSO en het kinderdagverblijf.   
  
De promotie van ons Kindcentrum blijft onze aandacht krijgen. Volgend schooljaar willen we dan 
ook, samen met het team, een open dag organiseren voor kinderen, ouders, grootouders, 
toekomstige ouders en andere geïnteresseerden. Na de vakantie ontvang je hier meer informatie 
over.   
  
Zoals eerder gecommuniceerd gaat de Kindcentrumraad in dezelfde samenstelling verder in het 
schooljaar 2022-2023. Onze leden zijn: Frans Ploegmakers, Lizzy Mahler, Ellen van den Boomen, 
Mariëlle Nooijen, Yvonne Veenhof of Marlous van Schijndel. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, 
dan kun je je altijd tot een van hen richten.   
  



 

Bijlage 2 – Presentatie KC-raad  
Deze presentatie van de KC-raad is getoond tijdens de avond Terugblikken en 
vooruitkijken van 4 juli 2022 
 

 

 

 


