
 

 

ADRES 

Veenwalweg  5  

9407 AM  Assen 

 

TELEFOON 

0592 820 520 

 

EMAIL 

info@obs-veldkei-assen.nl 

WEBSITE 

www.obs-veldkei-assen.nl 

 

IBAN 

NL25 RABO 0126 1870 02 

KVK 

64279715 

Datum :  22 november 2022 

Tijd :  19.30 uur tot 21.00 uur 

Plaats:   Teamkamer Veldkei 

Aanwezig:  Annebrecht, Herma, Ineke, Karen, Marloes, Paul, Tessa, Wilma 

Afwezig:  Lesley, Rosalie 

 

1. Opening 

Voorzitter heet welkom.  

Voorstelronde ter kennismaking nieuw lid. 

 

2. Notulen vorige vergadering (4 oktober) 

- De vraag is of de argumenten om vader- en moederdag op het KC af te schaffen 

ook gelden voor de opvang. Dit punt wordt ter bespreking doorgeschoven naar 

volgende vergadering. 

- Mededeling: draaiboek corona is vastgesteld vanuit Plateau. 

- De taakverdeling in de notulen klopt niet.  

Deze moet zijn: 

Voorzitter - Marloes 
Vicevoorzitter - Paul 
Secretatis – Karen/Lesley (proefdraaien) 
Penningmeester – Ineke   

 
3. Actiepunten 

- E-mail KCR: Wekelijks even de mail van de MR checken.  

Kan er moet een KCR-e-mailadres komen. Gaan dit bovenschools  navragen, tot 

die tijd wordt het “oude” mail adres van de MR gebruikt.  

- Siena van Veen van de CPR (Centrale Plateau Raad)uitnodigen voor volgende 

vergadering. 

- Vergaderdata dit schooljaar, aanvang 19.30 uur 

woensdag 18 januari 2023 
dinsdag 07 maart 2023 
dinsdag 18 april 2023 
dinsdag 13 juni 2023 

- SOP (school ondersteuningsprofiel):  Wijzigingen aanpassingen en plaatsen op de 
website 

- Zakelijke ouderavond: Doorgeschoven naar volgende vergadering  
- Verkiezingen: waren niet nodig, één aanmelding en is als nieuw lid al 

aangeschoven.  
- Verkeer: Gaan een update vragen bij de verkeersouder(s) 

 



 

 

4. Mededelingen 

Geen mededelingen 

 

5. Ingekomen stukken  

Info MR  

 

6. Begroting MR 

Voorgaande jaren was er ongeveer 500 euro beschikbaar vanuit de MR. Voor bijvoorbeeld 

activiteiten, scholing MR-leden of sprekers voor een ouderavond.  

Dit jaar is hetzelfde budget beschikbaar voor de KCR, dit is 1 budget voor de gehele KCR.  Dit geld 

mag bijvoorbeeld voor scholing van de KCR of een voor een thema ouderavond. En is niet 

overdraagbaar voor activiteiten.  

Mogelijk komt er ook een scholing voor alle KCR-leden. 

De notulen van Centrale Plateau Raad (CPR) zijn te vinden op website van Plateau Intgrale 

Kindcentra.  

Volgende vergadering Siena van Veen (vanuit de CPR gekoppeld aan De Veldkei om ons te 

ondersteunen bij de transitie naar KCR) uitnodigen. Voor vragen m.b.t. de statuten en reglement. 

De agenda/notulen van de CPR worden meegestuurd met de agenda van de KCR.  

 

7. Samenwerking onderwijs en kinderopvang 

Er is een begin gemaakt met de  doorgaande lijn peuteropvang naar groep 1.  

Toelichting is gericht op dagindeling en gebruik schoolplein e.d. Staat los van doorgaande lijn 

cognitie (observatiesystemen. Agendapunt volgende vergadering. 

 

Boeken voor peuters en kleuters moeten voor gezamenlijk gebruik onderscheiden kunnen 

worden. Zorgt voor uitwisselingsmogelijkheden. Gaan dit voorleggen aan de leescoordinator. 

Tasjes gaan door vanuit de peutergroep naar groep 1.  

 

Warme overdracht naar groep 1 wordt weer op gepakt.  

 

Jaarplanning voor KDV liep van jan t/m dec. Wordt aangepast naar sep t/m aug, zodat dit qua 

thema’s en activiteiten meer gelijk kan lopen met school.  

 

Vorige vergadering kwam nog ter sprake dat de nieuwsbrief door veel ouders van de opvang niet 

gelezen wordt, wellicht doordat de nieuwsbrief begint met stukjes uit het onderwijs. Deze 

nieuwsbrief verschijnt vaak rond de vakanties. Gaan dit wijzigen. Komt  terug als agendapunt 



 

 

gezien de duurzame aard van het onderwerp.  

 

8. Voortgang gelijke aanbod groepen KDV (2-4 jaar) en POV 

In de KCR wordt aangegeven dat er nog wel verschillen tussen de groepen worden ervaren.  

Relevante vragen voor de inventarisatie zijn; 

• Wat zijn de ervaringen met het gelijk maken van de peutergroepen? 

• Welke onderwerpen zijn (nog) niet gelijk tussen de groepen? 

• Wat is de reden dat deze na bijna een jaar nog niet gelijk zijn? 

• Wat is de verwachting wanneer dit wel het geval is? 

Punt ter bespreking doorgeschoven naar volgende vergadering. Dit om inventarisatie uit te 

voeren en toe te lichten in volgend overleg. 

 

9. Voortgang tuin 

Wordt mee gestart, informatie over eventuele overlast is naar alles ouders gegaan.  

 

10. Transitie KCR 

Het is belangrijk om ook de punten van de voormalige oudercommissie opvang te bespreken. 

Tijdens de vorige vergadering werd dit gemist door de personeels- en oudergeleding van de 

opvang. Deze keer zijn er meer punten van de opvang besproken.  

Ieneke geeft aan als vertegenwoordiger van het KDV vraagtekens te hebben bij haar rol als 

penningmeester (gelden van de MR). Je bent penningmeester van de KCR dus zowel voor het 

KDV als onderwijs. Voor onderwijs gaat het vooral over de vrijwillige ouderbijdrage en schooreis 

gelden. Voor het KDV/POV gelden andere geldstomen. Ieneke stemt in om penningmeester te 

blijven.  

Siena van Veen uitnodigen voor volgende vergadering zodat we ook aan de slag kunnen met 

de statuten en regelementen.  

 

11. Communicatie binnen KCR 

Hoe houden wij als KCR-leden onderling contact? Belangrijk om geen losse MR- of OC-

appgroepjes te hebben, maar vanaf nu samen op te trekken. Hoe zit het met de  ‘juridische’ 

houdbaarheid (intern beleid) van formeel gebruik whatsapp gezien de samenstelling 

ouders/betaalde krachten. Gaat dit bovenschool vragen: Mocht dit kunnen geldt er een 

voorkeur voor gebruik whatsapp. Is er een mogelijkheid is om een vergadersysteem te 

gebruiken. Mogelijkheid voor delen documenten in Sharepoint bespreken ICT-er van Plateau. 

 

 



 

 

12. Communicatie naar ouders 

De tekst op de website moet aangepast worden (staat nu nog MR). Deze nieuwe tekst kan dan 

ook meteen in de eerstvolgende nieuwsbrief en op een flyer o.i.d. voor nieuwe ouders. Gaan een 

tekst opstellen en plaatsen op de website. 

Ook gaan we vanaf nu de notulen van de vergadering op de website plaatsen, zodat transparant 

is voor alle ouders wat er in de KCR besproken wordt. 

 

13. Rondvraag 

 

14. Afsluiting 

Voorzitter sluit de vergadering 

 


