Samenvatting KC-raad vergadering woensdag 20 januari
We hebben verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder een
kort verslag van deze vergadering:
Tussenevaluatie thuisonderwijs
Het wordt steeds lastiger om de kinderen te stimuleren, maar desondanks doen ze goed hun best. Er
is duidelijke verbetering ten opzichte van vorige lockdown; leuk de interactie d.m.v. Teams. De
ouders waarderen de goede informatievoorziening. Voor de leraren is het uiteraard minder leuk
lesgeven uiteraard en het is druk, ook door de inzet op de noodopvang. Elk contactmoment met de
kinderen is fijn. Het is vooral veel monitoren. Voor de directie is het veel geregel, o.a. de
noodopvang. Complimenten aan de ouders hoe ze het voor de kinderen allemaal zo goed willen laten
verlopen. Er zijn weinig negatieve reacties gelukkig, dus al met al wel tevreden hoe het allemaal loopt
gezien de omstandigheden.
Teamleider bovenbouw
In verband met het vertrek van Ronald is er een nieuwe teamleider aangenomen. In de eerste week
van februari komt hierover meer informatie. Het team en de nieuwe teamleider hebben er zin in om
met elkaar aan de slag te gaan!
Beleidsontwikkeling
Dit document is nog niet af en is lastig afronden i.v.m. corona. Er is uitstel verleend. De evaluatie is
wel af, dus deze zal al binnen de Kindcentrumraad gedeeld en besproken worden.
Ouderbetrokkenheidsplan
Deze zal rondgestuurd worden binnen de Kindcentrumraad met het verzoek op de inhoud te
reageren. Er komt ook vanuit PIT een document, dus deze zullen uiteindelijk samengevoegd worden
in hetzelfde format. Dit wordt de volgende vergadering op de agenda gezet.
Samenstelling KCR
Er wordt nog gezocht naar ouders die deel willen nemen aan de Kindcentrumraad en dan met name
ouders die kinderen op de Peuterspeelzaal en/of de BSO hebben. Heeft u interesse, stuurt u dan een
mail naar kcr@notenbalk-zwijndrecht.nl.
Noordwijkse methode
Sinds deze week is de Noordwijkse methode ook geïntegreerd in het schoolwerk; dit is vanuit henzelf
aangedragen. Het thema “Communicatie” is al uitgewerkt en wordt opgepakt als de kinderen weer
naar school gaan. Zolang de kinderen thuisonderwijs krijgen zal het thema “Weer en klimaat”
behandeld worden.
Koffieochtenden
Het blijft lastig om dit goed te organiseren in corona-tijd, maar we vinden het wel belangrijk dat er
contactmomenten blijven met de ouders. Er is een enquête geweest, maar op dit moment nog maar
2 reacties gehad met wisselende antwoorden. Het zou fijn zijn als u de tijd neemt om de enquête
alsnog in te vullen. We blijven kijken naar alternatieven.

Schooladvies groep 8
Met name voor groep 8 is het momenteel heel lastig, omdat zij een schoolkeuze moeten maken en er
een goed advies gegeven moet gaan worden. Er wordt, ook met de andere kindcentra van PIT,
gekeken hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.
Calamiteitendagen en studiedagen
De calamiteitendagen worden onderwijsdagen. Er zal gekeken worden naar de studiedagen zoals die
eerder gecommuniceerd zijn.
Instroom kleutergroepen en Doremini’s
De instroom in de kleutergroep en de Doremini’s gaat door. Voor de komende maanden worden er
nog een aantal kinderen verwacht. We bespreken met elkaar de mogelijkheden.
Contact met de KC-raad
Voor vragen, opmerkingen, suggesties, etc. kunt u contact opnemen met de Kindcentrumraad via dit
e-mailadres: kcr@notenbalk-zwijndrecht.nl. Mocht u een vergaderpunt willen inbrengen, dan kunt u
dit ook melden via dit e-mailadres.
De volgende vergadering is op woensdag 17 maart 2021.

