Notulen van de vergadering van de oudercommissie en de medezeggenschapsraad van Christelijk
Kindcentrum Het Kompas te Vollenhove, gehouden op dinsdag 06 november 2018
Aanwezig OC:
Afwezig OC:
Aanwezig MR:
Afwezig MR:

JvdL, SS, AdB,
MB, GT
MR, CR
DA, LB, MdJ, MtN
IG

1) Welkom en opening
DA zit de vergadering voor en opent de vergadering met een gedicht.
2) Welkom en voorstelronde JWJ
JWJ (interim) wordt welkom geheten en er wordt een voorstelronde gedaan door
aanwezigen.
3) Notulen vorige vergadering en actiepuntenlijst
Actiepunt: wanneer wordt het definitief of de woensdagmiddag (in de onderbouw) wel of
niet naar 12.15 uur wordt geschoven? Dit is nog niet duidelijk. DA maakt een plan waarmee
geïnventariseerd gaat worden of er behoefte aan is vanuit ouders en of het haalbaar is qua
andere voorwaarden.
Actiepunt: KDV komt op de agenda -> dit staat er vanaf nu voor vast op.
Actiepunt: JWJ vraagt een extra toelichting op de citoscore; verteld wordt dat BvN tijdens de
vergadering van 12 september 2018 dmv sheets de citoscores heeft toegelicht.
Actiepunt: ParnasSys: vorige keer waren er zaken zichtbaar die er niet toe deden. Dit is
opgelost nu en er zijn geen ‘verboden’ zaken meer zichtbaar. Er is binnen Accrete een
medewerker aangesteld (FG medewerker) die gespecialiseerd is in dit soort zaken.
Actiepunt: vacature secretaris stichting nog vacant.
Verkorte notulen: verkorte notulen zijn akkoord en kunnen op de website.
4) Mededelingen
KDV wordt besproken; vanuit de oudercommissie is er wel behoefte aan dat MD (of een
afgevaardigde) bij de vergaderingen aanwezig is. AdB koppelt dit terug.
5) Notulen gMR
Er is geen afgevaardigde meer die naar de gMR gaat. Er is tevens ook nog een vacature
vacant voor de MR. Het is wenselijk om een afgevaardigde (mag ook vanuit Blokzijl zijn) te
sturen naar de gMR vergaderingen.
Op- en aanmerkingen tav gMR notulen:
- Er komen Accrete plus klassen; zoals het nu lijkt gaat dit voltijds plaatvinden in Steenwijk.
JWJ geeft hier een korte toelichting op hoe dit tot stand is gekomen.

6) Begroting 2019
Acorda doet de begroting van Accrete.
Zodra de begroting er is moet de begroting aan de MR (deze moet tekenen) en OC (voor
advies) nog voorgelegd worden voordat het officieel kan worden vastgesteld.
7) Niews KDV en BSO
Zie bijlage samenvatting bijeenkomst met MD op 18 oktober 2018.
8) Vacante vacatures
Vervanging bestuurslid (secretaris en voorzitter) stichting Kompas. AT doet het nog tot nu
maar het is wel de bedoeling dat hij vervangen wordt. MR is penningmeester. BvN was
voorheen voorzitter binnen de stichting. De TSO is een voorziening die ouders zelf regelen
onderling die onder een stichting is weg gezet en daar heeft een directeur niets mee te
maken. Het behoort niet tot haar taken.
Er is nog steeds een vacature voor een MR lid. In groep 1 &2 zitten veel ouders die nieuw zijn
binnen het Kompas. Er wordt een brief geschreven aan deze ouders of er belangstelling is
voor de MR. DA en MtN maken hiervoor een brief.
9) Rondvraag:
JvdL: is er nieuws rondom de verbouwing? -> er is geen concreet nieuws. Er is aan de
leerkrachten input gevraagd. Wenselijk is om het fietsenhok gedeelte onderhanden te
nemen. Nu worden er s avonds en in het weekend veel gebruik van gemaakt door mensen
die
GT: losliggende tegels schoolplein. De tegels voor groep 3 liggen los door opkomende
boomwortels wat gevaar met zich meebrengt. Wie is hier verantwoordelijk voor? Gemeente
(openbaar plein) of school. GT en JvdL regelen mensen die dit kunnen herstellen met
toestemming van JWJ.
Agendapunt voor volgende keer: vandalisme in het weekend  JWJ gaat dit navragen bij de
politie of hier meldingen van zijn.
10) DA sluit de vergadering.
Volgende vergadering maandag 14 januari 2019, voorzitter: DA, notulist: GT

