Samenvatting KC-raad vergadering woensdag 18 november
We hebben verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder een
kort verslag van deze vergadering:
Personele situatie
Ronald gaat ons aan het einde van het jaar verlaten; hij wordt bedankt
voor zijn inzet voor de Notenbalk en de KCR; er zal nog een afscheid op een later moment volgen.
Er wordt intern en extern gezocht naar een vervanger. Een speciale commissie zal na de eerste
gesprekken met kandidaten een advies uitbrengen richting het bestuur.
Formatie 2021/2022
Er is een toename zichtbaar van de instroom van nieuwe leerlingen, zowel voor groep 1 als voor
andere groepen (met name onderbouw), mede door de toekomstige verhuisplannen van
scholen/kindcentra in de omgeving. Aan de ouders van de KCR wordt gevraagd om mee te
denken over de formatie van volgend onderwijsjaar.
Kwaliteitsvraag
Er is voorgelegd of de KCR mee wil denken m.b.t. de kwaliteitsvraag. Er wordt aan de KCR
gevraagd om mee te denken naar aanleiding van een tekst van het bestuur van Pit. Hoe gaat het
en wat vinden we van alles wat er gebeurt rondom de Notenbalk? Zijn er ideeën om zaken anders
te doen?
Oudergeleding peuterspeelgroep
Naast ouders van groep 1 t/m groep 8, is het belangrijk dat er een ouder van de BSO en
peuterspeelgroep in de KCR vertegenwoordigd is. Vanuit de BSO vertegenwoordigt Rianne de
ouders. Er staat op de website een oproep om peuterspeelzaalouders uit te nodigen zitting te
nemen in de KCR.
Do-re-mini’s
Er zijn nog steeds een groot aantal aanmeldingen voor de Do-re-mini’s en daaruit volgend ook
voor de Notenbalk.
Noordwijkse methode
Er is na de herfstvakantie gestart met geschiedenis en daarna met Aardrijkskunde. Een uitstapje
naar het Onderwijsmuseum kon helaas niet doorgaan; hopelijk kan dit nog ingehaald worden. De
ateliers worden door de kinderen erg goed ontvangen. Groep 1/2 en 3 werken met een verkort
traject en vanaf januari gaan zij ook met ateliers werken. Momenteel ligt daar de aandacht vooral
bij Sinterklaas. Er is ook overleg gaande met de BSO en de Peuterspeelzaal om te kijken hoe de
Noordwijkse methode daarbij geïntegreerd kan worden.
Koffieochtenden
Er staat een koffieochtend gepland op donderdag 19 november. I.v.m. de corona maatregelen is er
gekozen om dit via Teams aan te bieden. Er waren helaas geen aanmeldingen, maar dit zou ook
kunnen door het late tijdstip van informeren. Het kindcentrum blijft graag in contact met de ouders,
dus er wordt gekeken hoe dit beter georganiseerd kan worden. Voor de kerstvakantie wordt er nog
een koffieochtend ingepland. De leraren geven aan dat ouders hen gelukkig wel weten te vinden
bij vragen en problemen. Contact vindt veelal plaats via e-mail.
Mocht u ideeën hebben hoe we de communicatie kunnen verbeteren, dan vernemen we dit graag
van u.
Contact met de KC-raad
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kunt u contact opnemen met de KC-raad via dit
e-mailadres: kcr@notenbalk-zwijndrecht.nl. Mocht u een vergaderpunt hebben, dan kunt u een
e-mail sturen of één van de leden van de KC-raad aanspreken bij het kindcentrum.

De volgende vergadering is op woensdag 20 januari 2021.

