
Notulen Vaartraad 15 februari 2021  
Aanwezig: Miranda, Marijke, Monique, Inge, Emile, Martine, Marjoleine, Maartje,  
Ferdinand (vervanging van Roos)  en Roos.   
Via teams ivm corona.   
 

1. Welkom : welkom naar Emile en Inge. Die komen er vanaf nu bij. 
Roos laatste keer ivm zwangerschapsverlof en komt niet meer terug ivm te veel uren.  
Hoe gaat het nu met onderwijs? Blij dat we weer kunnen lesgeven fysiek. Mondkapjes op en af is 

lastig. Binnen en buiten lopen, moet goed georganiseerd zijn. Groepjes in de klas is niet te doen. We 

kiezen bij de Vaart voor de groepen apart van elkaar houden. 
Peuters: blij dat ze weer mogen. 2 volle groepen.  

2. Mededelingen directie: 
-uitleg over Kindcentrumplan. Zie kopje 7.  
-start gehad onderwijs en kdv/ peuters.  BSO alleen nog nood. Klein clubjes met alleen werken van een 

pedagogisch medewerker.  
-Code oranje 10 feb 2021 besluit waarom dicht. Blosse liet dit los. Ouders waren hier blij mee en maar 

2 collega’s konden komen. 17 feb eigen verantwoording personeel. Lukte het niet, dan klas naar huis.  

Ouders als feedback: graag wel een berichtje sturen dat we wel open zijn.  

3. GMR en CCr notulen: CCr notulen 2 nov. schuift door naar volgende vergadering.  

GMR: zoeken mensen. Vraag of iemand interesse heeft. Vaak 1 per 3 weken vergaderen.  

4. Ingekomen stukken:  

GGD formulier: is voor ouders opvang. Die hebben geen Kwieb. Maartje gaat dit opnieuw aanpassen.  

Graag achternaam Emile de e veranderen in de u. Achternaam Inge: van der Busse. Emile is dan 

opvangouder en Marjoleine is opvangouder.  

5. Nieuwe notulist/nieuwe MR lid:  

Marijke nieuwe notulist.  Maartje gaat de agenda maken in samenspraak met Monique.  

Nieuw Vaartraadlid vanuit het personeel: Ferdinand. 

Volgend jaar: Miranda stopt na dit jaar ivm voorzitterschap bij de or die ze overneemt. Emile zijn zoon 

wordt 4 jaar, dus misschien BSO ouder als daar behoefte aan is. Marjoleine stopt misschien na dit jaar 

vanwege geen BSO ouder meer. Kan misschien wel onderwijsouder worden.  

Martine heeft kinderen in BSO en onderwijs. Nog kijken bij welke tak ze aansluit.  

6. Ervaring cursus Martine: verrassend interessant na alle dagen thuisonderwijs. Opvang en onderwijs 

beide combineren. Ook directie deel wel en deel er niet bij zijn.  

Placemat met alle stukken wat we wel en niet mogen.  

7. Kindcentrumplan: 
-concept versie die gemaild is. In delen met het team besproken. Komen nog een paar overleggen de 

komende paar maanden. April moet hij naar Blosse voor check up of alle items voldoen aan 

wetgeving. VR (MR) heeft instemming. In mEI nog een keer terug voor een handtekening erbij.  
-Miste de interconfessionele erbij. 
Opmerkingen: Fiep is Kwieb (overig beleid) 
-Afkortingen graag volledig eerste keer in de tekst, tweede keer dan alleen afkortingen.  
-Eerste pagina: woordwolk missen wel. Nu andere woorden gebruikt.  
-staat van 0 t/m 12 jaar. Graag tot 0 t/m 13 jaar vanwege eventuele oudere kinderen.  
-Onze ambitie (1): kunst en cultuur: penvoeder? 
Voorbeelden erbij en wat de keuze ervan is. Dit door het hele stuk meer voorbeelden bij doelen.  

Pedagogisch beleid (2): voorbeelden graag bij de doelen. Hoe zie je dat?  

Ons Kindcentrum en de omgeving: externe ontwikkelingen: 2e alinea onderwijsgelden; niet duidelijk. 

Misschien veranderen in financiën. 

Maartje: formuleringen, taal/spel en opmaakfouten in tekst wordt aan Monique gegeven.   

8. Afsprakenformulier BSO Blosse: 

a Zie ook de memo 

Voor nu alleen zelfstandig naar huis of zelfstandig op het schoolplein. In de wijk voelt voor ons als 



Vaartraad niet goed. Waar stopt de verantwoordelijkheid naar huis gaan? Graag vermelden op papier 

waar de grens ligt.  Duidelijke kaders.  

Als ouder: afmelden als het ergens anders gaat spelen bij vriendje/vriendinnetje is nu al normaal. Als 

ouder maak je dan de keuze en neem je de verantwoordelijkheid.  

9. Blauwe petten (kanjertraining): goed dat er een optie is voor de blauwe ipv de zwarte petten. Voor nu 

wel over met elkaar in gesprek wat we ervan vinden. Misschien als de methode vervangen moet 

worden, dan aanpassen.  

10. Formatie en groepen: Niet haalbaar nu in februari. Wordt pas maart/april. Wat we wel weten is dat 

we van 10 naar 9 groepen gaan voor komend jaar. Rest komt volgende vergadering.  

Opvang: nieuwe medewerker begint morgen. 

Vacature VVE: nog niet ingevuld. Nog geen geschikte kandidaat voor.  

Opvang: verlies afgelopen jaar. Doen we al jaren. Was heel veel afgelopen jaar. Moeten wel kijken 

naar de kosten en de groepen.  

Nieuwbouw: lopend bij de gemeente. Nu wordt er gekeken naar het kostenplaatje.  

11. Vragenronde: geen vragen.  

 

 

Volgende vergadering 20 april 2021: 

-CCR notulen 2 november 2020 uploaden in one drive.  

-Placemat van cursus Martine bespreken.  

  


