Notulen van de vergadering van de oudercommissie en de medezeggenschapraad van Christelijk
Kindcentrum Het Kompas Vollenhove, gehouden op maandag 21 september 2020.
Aanwezig:

AdB (OC), LB (MR), MJ (MR), MdJ (MR), JJ (MR), PL (OC), MtN (MR) - notulist,
HN (OC), PS (OC), AT (OC) - voorzitter

Afwezig:

IG (MR), GT (OC)

Aanwezig directie:
Aanwezig KDV/BSO:

TB
MD

1. Opening
AT heet iedereen welkom en MtN opent met het gedicht ‘Een kind is als een vlinder in de
wind’.
2. Algemene punten
De agenda en de vergaderdata worden vastgesteld. Notulist vanavond is MtN. Voor maandag
8 maart 2021 wordt HN notulist.
3. Notulen laatste vergadering donderdag 4 juni 2020
Bij ‘Aanwezig’ staat JS, dit moet zijn JJ. Bij ‘Afwezig’ staat PL, zij was wel aanwezig.
Na deze aanpassingen zijn de notulen akkoord.
4. Lief en Leed
TB: Deze week gaat ND weer beginnen na haar zwangerschapsverlof in groep De Bergen, dit
betekent ook dat we afscheid nemen van juf MvdB.
MD: Wordt behandeld onder punt 5.
5. Nieuws uit Kindcentrum
Onderwijs, TB:
We zijn aan het kijken hoe we het KDV meer bij het jaarplan kunnen betrekken. MdJ zit in deze
commissie.
We zijn aan het kijken om het plein te ‘vergroenen’ met eetbare struiken/bomen.
De stratenmaker is een half jaar geleden geweest, maar helaas zitten we alweer met veel
verzakte en opstaande tegels. We hebben de stratenmaker opnieuw om advies gevraagd.
Er is geen reactie gekomen op de vacature tuinman, daarom hebben we een offerte
opgevraagd bij een hoveniersbedrijf.
Daarna nodigt TB ons uit om een rondje door de leerpleinen en de stiltecoupe te lopen en we
bekijken het nieuwe meubilair. Dit wil de school graag nog uitbreiden met een doelab.
We hebben afscheid genomen van de CITO, deze past niet meer bij ons onderwijs, want we
willen op niveau toetsen. We hebben gekeken naar BOOM (op papier) en naar DIA (digitaal),
beide zijn adaptieve toetsen. De voorkeur gaat uit naar BOOM, desondanks dat dit meer werk
is voor de leerkrachten, bij deze toets hebben ze meer inzicht waar fouten gemaakt worden.
We starten in november met toetsen.
Er wordt opgemerkt dat het voor ouders (vooral groep 7 en 8) moeilijk is te achterhalen wat
het niveau van hun kind is, wat wel wenselijk is aangezien er moet worden gekeken naar een
vervolgopleiding. Hier wordt naar gekeken.
Verder zijn we nog bezig om het scheiden van afval binnen de school te verbeteren.
Kinderdagverblijf, MD:
We zijn aan het kijken om de overgang van peuter naar kleuter soepeler te maken. In de
groepen van 0-2 en 2-4 is er al veel samenwerking, maar nog niet tussen het KDV en de school.

Wel doen sommige peuters mee met de kanjertraining, en zijn er vorige jaar samen
lampionnen gemaakt.
Er wordt gevraagd of hier al een stappenplan voor is. Nee, dit komt volgend jaar. Momenteel
slokken de dagelijkse dingen veel tijd op, vooral als er i.v.m. ziekte vervanging moet worden
geregeld.
We zijn de Kidskonnect app aan het implementeren, voor ouders zou deze 28-09 beschikbaar
moeten zijn. In deze app staat alle informatie voor het KDV en de BSO. Ouders kunnen hiermee
wijzigingen doorgeven, en er wordt digitaal een dagboekje bijgehouden.
Ook wij willen graag de buitenruimte aanpassen en groener maken. Hiervoor is een offerte
aangevraagd.
We hebben groen licht gekregen om een nieuwe wieg aan te schaffen, om voor de
allerkleinsten rustige plekjes te creëren om te slapen en te ontspannen.
Dan zijn er personele wijzigingen. ER gaat stoppen bij Het Kompas, en SB komt het team
versterken. Ook LL heeft een contract gekregen.
Door de ouders worden de overdrachten erg gemist, nu gebeurt dit bij de deur. Hoe gaan we
dit straks doen met slecht weer?
Er volgen telefonisch nog oudergesprekken, indien gewenst mag dit ook op locatie.
6. GOC
De GOC heeft nog niet weer vergaderd. Er is ook nog geen datum vastgesteld voor een
vergadering in het najaar.
7. GMR
De GMR heeft ook nog niet vergaderd. Er is wel een bijeenkomst van de afgevaardigden van
de Raad van Toezicht geweest i.v.m. 2 openstaande vacatures op het gebied van Financiën en
HRM.
8. Zwarte Pieten discussie
Met de Brede school wordt er gekeken naar de invulling van Sinterklaas dit jaar i.v.m. de
Zwarte Pieten discussie die er in het land gaande is. Er is afgesproken dat alle scholen in
Vollenhove en de intocht in Vollenhove hetzelfde standpunt hierin volgen. TB vraagt hoe de
MR en OC hierover denken. Er volgt een discussie. Conclusie: voor dit jaar mengen, zwarte
Pieten en andere Pieten. TB neemt dit mee voor het volgende overleg.
9. Ingekomen brief
Via de OC is er een brief binnengekomen van ouders.
10. Rondvraag
TB: Er is een opmerking binnengekomen of het 1-richtingsverkeer op het plein nog wel het
gewenste effect heeft, aangezien na 14.00 iedereen ophoopt bij de uitgang. Conclusie: ’s
Ochtends werkt het prima, na schooltijd kun je beter voor de minst drukke uitgang kiezen,
zodat het niet ophoopt. TB communiceert dit in de nieuwsbrief.
LB: Bij de startgesprekken is een vraag binnengekomen wat er met de ouderbijdrage van vorig
schooljaar is gebeurd, aangezien niet alle activiteiten zijn doorgegaan. Binnenkort vergadert
de Stichting en komt hier antwoord op.
11. Sluiting
De vergadering eindigt om 21.30. De volgende vergadering is op dinsdag 20 oktober om 19.30.

