
Notulen vergadering KC-raad De Havelt 24-9-2019    

 

Aanwezig: Karen Schepers, Boye Walters, Rianne Bouwmans, Kristel v.d. Kant, Gerben v. Boxtel, 

Miriam de Mol, Carin Walters, Ellen v.d. Wouw, Donja Vos en Walter Doomernik                                                                                                   

 01: Opening de vergadering wordt geopend  

 

 02: opvang bijlagen: 

 

 Bespreken pedagogisch beleid kindercentrum normen waaraan moet worden voldaan 

volgens de inspectie en de wet kinderopvang. Het beleidsplan is een groeidocument en is 

voortdurend in beweging. 

 Na controle van de inspectie bestaat er een herstelmoment van 14 dagen indien zaken niet 

voldoen aan de wettelijk gestelde norm. Het bezoek wordt, in tegenstelling tot vroeger, niet 

aangekondigd.  

 In het volgende nieuwsbulletin volgt een link naar het inspectierapport.  

 Bijlagen van de opvang zijn vastgesteld op 24-09-2019. 

 

 03: Notulen 18-06-2019 Goedgekeurd, met dank aan Maria. 

 

 04:binnengekomen post Bekijken concept KC-plan per persoon en eventueel aanvullen. 

 

 05 A Oudervereniging: Delen van belangrijke informatie vanuit de MR in het Haveltnieuws. 

 05 B Vanuit het team: vervanging blijft een punt van aandacht. 

 05 C LOC: geen mededelingen vanuit LOC 

 05 E Managementteam GOO: geen mededelingen. 

 05 F: GOO Raad Gerben gaat na welk mailadres correct is. 

 

 06 Arbo: geen nieuws vanuit de Arbo 

 

 07 KC-Raad stand van zaken: Boye neemt alle concepten door en komt met een plan van 

aanpak. 

 

 08 Jaarverslag De Havelt 2018-2019: Kindercentrumplan wordt door ieder afzonderlijk 

doorgenomen 23-10-2019 ter sprake gebracht. 

 

 09 overblijven/TSO: De incidentele opvang is inmiddels gerealiseerd (open). 

 

 10 Schooltijden (wie? En hoe gaan we dit aanpakken?): MR start met het nadenken over de 

schooltijden. Karen kijkt even na of ze de stukken van Geert nog heeft. Gerben gaat achter de 

stukken van Venhorst aan. 

Werkverdelingsplan is goedgekeurd door Donja en Walter (24-09-2019) 

 11 Vergaderingen: zijn vastgesteld. 

 



 12 Rondvraag: Karen; wat is de stand van zaken omtrent het voetbalveldje (kunstgras). Hier 

kan vooralsnog geen uitsluitsel over gegeven worden. 

 

Actiepunten: 

- Gerben gaat navragen welk emailadres nu gebruikt kan worden en wat de inloggegevens 

daarvan zijn. Walter en Karen krijgen de inlog. 

- Boye neemt alle conceptversies van de stukken m.b.t. de KC-raad door en komt met een plan 

van aanpak. 

- Kindercentrumplan wordt door ieder afzonderlijk doorgenomen en wordt besproken op de 

vergadering van de schooltijden op 23-10-2019 

- Schooltijdenvergadering 23 oktober 19.45u. Karen kijkt even na of ze de stukken van Geert 

nog heeft. Gerben gaat achter de stukken van Venhorst aan 

 


