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Jaarverslag Kc raad 2019-2020 Kindcentrum De Bron  
 

Algemeen 
De Kc raad van de school bestaat uit 6 leden, 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 
vertegenwoordigers van het personeel.  
 
Met ingang van het onderwijsjaar 2019-2020 is de samenstelling: 
 
Ouders:    Personeel:  
Liesbeth Klootwijk (secretaris)  Lisette Sieliakus (lid) 
Ruud Smulders (Notulist)         Natasja van der Weele (lid)  
Lean de Jong (voorzitter)               Alwine Pijnappels (lid)  
     Carline Plasmans (lid) vervanging van Natasja van der Weele 
 
Met ingang van augustus 2019 is Lisette Sieliakus aangesteld als opvolger van Samantha Molenaar. 
Gedurende het onderwijsjaar heeft Carline Plasmans de plaats van Natasja van der Weele ingevuld; 
dit wegens langdurige afwezigheid van laatstgenoemde. 
 
Op afroep was Albert Walrave (directeur) aanwezig bij de vergaderingen om agendapunten toe te 
lichten. Lisette Sieliakus is ook lid van de PIT raad en hield ons altijd op de hoogte van wat daar 
besproken en besloten werd. 
 
Aan het eind van het onderwijsjaar 2019-2020 hebben wij om uiteenlopende redenen afscheid 
genomen van de volgende 5 leden;  
Ruud Smulders en Liesbeth Klootwijk  kinderen volgend jaar naar voortgezet onderwijs 
Alwine Pijnappels    niet langer werkzaam op KC de Bron 
Carline Plasmans    komend jaar lid van MT  
Lisette Sieliakus    langdurig ziek/revalidatietraject 
 
De samenstelling van de raad voor onderwijsjaar 2020 – 2021: 
Ouders     Personeel 
Amber Damen    Corrie Dupré 
Lean de Jong    Kitty van der Knoop 
Ronald van Leeuwen   Lisanne van der Vorm 
 
 
Tijdens het onderwijsjaar 2019-2020 is er onder andere gesproken/besloten/geadviseerd over:  

• Ouderenquête over kwaliteit 

• Er is veel tijd gestopt in het duidelijk krijgen van de afspraken betreffende schoonmaak. Klachten 
zijn doorgegeven en opgepakt. Er is tijdelijk extra personeel ingezet en er gaat nog bekeken 
worden of er structureel iets moet veranderen. 

• Jaarlijkse update van het huishoudelijk reglement en toevoeging van artikel over geheimhouding 

• Verhoging kampgeld goedgekeurd op basis van begroting en uitgaven afgelopen jaren. 

• In de coronaperiode regelmatig extra overleg over toepassing/uitvoering van de RIVM richtlijnen 
en het digitaal thuisonderwijs. 
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Overige punten: 

• Opstellen vergaderplanning / activiteitenplan en regelmatig bespreken daarvan 

• Informatie uit PIT raad  

• Informatie uit de organisatie 

• Informatie over studiedagen en nascholing 

• Communicatie vanuit directie 

• Het bekijken van het financieel jaaroverzicht 

• Gebouw onderhoud 

• Instemming en advies over formatievoorstel 

• Kascontrole ouderraad 

• Verkiezingen nieuwe leden 
 
Cursussen / scholing 
Alle Kc raad leden hebben de scholing gevolgd. Volgend onderwijsjaar starten de nieuwe Kc raad 
leden met de basiscursus medezeggenschap. 


