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JAARVERSLAG KINDCENTRUMRAAD 2020-2021 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van De KC Raad van Kindcentrum De Tweestroom over het jaar 

2020-2021.Op deze wijze legt de KC Raad formeel verantwoording af over haar 

activiteiten. Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de KC Raad en 

geeft een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen onderwijsjaar in de 

vergaderingen zijn behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op de 

aandachtspunten van de raad in het volgende schooljaar. Het jaarverslag is terug te 

vinden op de website van het kindcentrum.  

1.Samenstelling KC Raad 

Dit jaar bestond de KC Raad uit de volgende leden: 

Oudergeleding: 

Stefan Bosman  voorzitter 

Michela Schenk  lid 

Arianne Pater  lid 

Nienke Duivenkate lid 

Dylan van der Laan lid  

 

Personeelsgeleding: 

Lineke Boogaard secretaris 

Leontien van Leeuwen lid 

Mariska van Berchum lid 

Channa Westerhout lid 

 

De KC Raad heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd: 

05-10-2020 

01-12-2020 

26-01-2021 

30-03-2021 

11-05-2021 

29-06-2021 



 

De vergaderingen van de Raad zijn 2 keer bijgewoond door Pieter van Keulen, 

interimmanager bij afwezigheid van Conny Valk, en 5 keer door Ronald v.d. Veen, namens 

het managementteam (KMT). 

De vergaderingen van de KC Raad zijn openbaar. Er zijn dit onderwijsjaar geen 

toehoorders aanwezig geweest bij de vergaderingen. In het algemeen zijn de vaste 

agendapunten in een vergadering: mededelingen en beleidsstukken vanuit het 

managementteam, ingekomen post en de achterbanverslagen van de PIT Raad. 

2. Besproken thema’s: 

Protocol schoolzwemmen 

• Het zwembad De Louwert heeft een nieuw protocol voor het schoolzwemmen 

opgesteld. In cursusjaar 2019-2020 is het protocol niet ondertekend aangezien er 

nog wat onduidelijkheden waren m.b.t. de verantwoordlijkheden. Naar aanleiding 

hiervan heeft er overleg plaatsgevonden met de directie van het zwembad. De 

vragen zijn opgehelderd en het protocol is aangepast en ondertekend. 

 
Nieuwe directeur 

• De KC Raad is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure voor een 

nieuwe directeur. De nieuwe directeur, Ronald v.d. Veen, is benoemd per 

01-01-2021 

 
Reglement KC Raad 

• De Raad heeft dit ter kennisgeving aangenomen. 

 
Pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan 
 

• Nieuw op de agenda van de KC Raad zijn het pedagogisch beleidsplan en het 

pedagogisch werkplan. In het pedagogisch beleidsplan zijn de missie, visie en de 

pedagogische uitgangspunten beschreven. Het pedagogisch beleidsplan is het 

algemene plan voor Pit en geeft weer hoe Pit omgaat met alle facetten van de 

kinderopvang.  

Het pedagogisch werkplan is een praktische uitwerking van het pedagogisch 
beleid binnen Pit. Hierin wordt beschreven op welke wijze er dagelijks vorm en 
inhoud wordt gegeven aan de opvang van de kinderen en hoe de dagelijkse 
praktijk van de opvang eruit ziet.  



 

Dit werkplan is de leidraad van de locatie en wordt jaarlijks getoetst aan het 
pedagogisch beleidsplan en indien nodig aangepast aan de omstandigheden van 
dat moment. 
Van de KC Raad wordt verwacht dat zij daar jaarlijks kennis van neemt.  
 
Kwaliteitsvraag 

• Met de oudergeleding is gesproken over de volgende vragen: 

Hoe ziet volgens u de smalle kwaliteit van KC De Tweestroom eruit? 
Hoe ziet volgens u de brede kwaliteit van KC De Tweestroom eruit? 
Bij de smalle kwaliteit gaat het om de cijfers. De opbrengsten en 
resultaten. 
Bij de brede kwaliteit gaat het over alle andere zaken, denkend aan de 
sociale cohesie, welbevinden. 
 
 
Evaluatie thuisonderwijs 

 
• Ook dit jaar is er vanwege Corona thuisonderwijs gegeven. In de KC Raad 

vergadering is hier met de oudergeleding over gesproken: hoe hebben zij dit 

ervaren?  Ook is er onder de ouders een enquete uitgezet om het thuisonderwijs 

te evalueren. De uitslag van deze enquete is geplubliceerd in de nieuwsbrief. 

 

Voortgang buitenschoolse activiteiten 

• Er wordt gewerkt aan een plan om buitenschoolse activiteiten op te zetten. Deze 

activiteiten zijn niet alleen voor kinderen die gebruik maken van de BSO maar 

voor alle kinderen.  

Door de hectiek van het afgelopen jaar (coronaperiode) is dit nog niet voldoende 
ontwikkeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Besteding NPO gelden 
 

• Vanuit de overheid zijn gelden beschikbaar gesteld om de achterstanden die zijn 

ontstaan door Corona weg te werken. Met de KC Raad is besproken op welke 

wijze deze gelden het meest effectief ingezet kunnen worden.  

Geconcludeerd is dat er op didactisch gebied wat achterstanden zijn m.b.t. 
technisch en begrijpend lezen. Daar wordt extra op ingezet. Ook zal het geld 
besteed worden in de formatie. 

 

Formatieplan 2021-2022 

 

• De KC Raad is op de hoogte gesteld van het formatieplan en heeft het plan 

goedgekeurd. 

 

Huisvesting 

 

• De Tweestroom is dit jaar gegroeid wat betreft het aantal leerlingen. Dit betekent 

dat er met twee groepen extra gestart kan worden.  De bovenbouwgroepen 

zullen vanaf komend onderwijsjaar gehuisvest worden in het gebouw aan de PC 

Hooftsingel.  

 

3. Publiciteit 

De tekst op de website is aangepast en er is een foto van de nieuwe KC Raad leden 

geplaatst. 

Het jaarverslag van 2019-2020 is op de website geplaatst 

De raad was dit jaar voltallig.  

Voor volgend jaar moet er een nieuw lid vanuit de kinderopvang geworven worden 

vanwege het vertrek van Channa Westerhout. 

 

 

 



 

4. Financiën 

De KC Raad heeft de begroting 2020-2021 van de OR goedgekeurd. 

De kascontrole van de OR heeft plaatsgevonden tijdens de vergadering van 26-01-2021. 

De OR heeft een positief saldo in kas. Het is de bedoeling dat deze gelden worden besteed 

aan zaken die de leerlingen ten goede komen. De OR is hierover nog in beraad. 

 

5. Conclusies 

Dit jaar zijn er minder  punten besproken en uitgevoerd dan voorgaande jaren.  Een 

oorzaak hiervan is de Coronaperiode. Daardoor is een aantal punten niet uitgevoerd. Te 

denken valt aan het oefenen van het ontruiming en het evalueren hiervan. Ook de BSO 

activiteiten hebben dit jaar onvoldoende aandacht gekregen. Er is geen scholing geweest 

voor de nieuwe KC Raad leden. 

6. Aandachtspunten volgend schooljaar  

Komend onderwijsjaar zal de KCR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het 

onderwijsbeleid en de kinderopvang op De Tweestroom te toetsen en te borgen. Hiervoor 

zullen de nieuwe KC Raadleden geschoold worden en zullen in ieder geval de volgende 

punten op de agenda voor het komend onderwijsjaar komen: 

• Ontruimingsoefening en de evaluatie hiervan 

• Scholing nieuwe KC Raad leden 

• Buitenschoolse activiteiten 

• Evaluatie besteding NPO gelden 
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