
Activiteitenplan KCR 2018-2019 

 

Taakstelling en positie van de KCR 
De kindcentrumraad (KCR) van Kindcentrum de Dompelaar heeft een pro-actieve opstelling, waarmee 

zij een inhoudelijke inbreng op de beleidsvorming heeft. 
 

Hiervoor is nodig dat de KCR: 

 duidelijk meetbare doelen formuleert en hierin prioriteiten stelt; 

 zelf initiatieven neemt; 

 een goed contact onderhoudt met de achterban; 
 evaluatiemomenten inbouwt; 

 controle uitoefent op het uit te voeren beleid; 

 problemen aan de orde stelt; 

 goede afspraken maakt met de directie van Kindcentrum de Dompelaar en van Stichting GOO 

Opvang op welke wijze de KCR in de besluitvorming betrokken wordt. 

 

De doelstellingen: 
Als KCR willen we de visie van Kindcentrum de Dompelaar bewaken. 

 

Beleef Kindcentrum de Dompelaar: 

veiligheid, transparantie, professionaliteit, ontwikkeling en plezier. 

Breed in aanbod voor elk kind, “samen anders”! 

 

Om dat te bereiken hebben we een aantal doelstellingen. 
 

Doelstelling die aan het reglement te ontlenen zijn: 

Hierbij gaat de aandacht uit naar het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg, 
waarbij goed onderwijs en opvang het uitgangspunt moet zijn. 

 
Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie en KCR. 

De KCR streeft er naar een belangrijke plaats in te nemen binnen het besluitvormingstraject van 

Kindcentrum de Dompelaar, waarbij ook aandacht uitgaat naar de implementatie van besluiten. Hierbij 
is van belang dat we altijd streven naar een constructief overleg waarbij goede en tijdige 

informatieverstrekking vanuit de directie een voorwaarde is. We willen tijdig voor het aannemen van 
besluiten door de directie ingelicht worden over de te nemen besluiten, zodat we voldoende tijd hebben 

om te kunnen overleggen en na te lezen. Als er onduidelijkheden zijn over te nemen en genomen 
besluiten zal de kindcentrumraad om opheldering vragen. Verder proberen we met dit ”KCR-

activiteitenplan” te zorgen voor effectief overleg waarbij we duidelijke aandachtspunten formuleren voor 

de KCR gedurende een schooljaar. 
 

Doelstelling in relatie tot de communicatie met de achterban. 
We willen dat het voor het team en ouders duidelijk is waar de kindcentrumraad, bestaande uit de 

medezeggenschapsraad en de lokale oudercommissie, zich mee bezig houdt en welke actuele zaken er 

spelen. Een samenvatting van de vergadering van de KCR wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in 
d’n Elsendörper en op de website van Kindcentrum de Dompelaar. 

Het activiteitenplan van de KCR wordt eveneens gepubliceerd op de website van Kindcentrum de 
Dompelaar, zodat iedereen kennis kan nemen van de werkzaamheden van de kindcentrumraad. Aan 

het einde van het schooljaar 2018-2019 maakt de kindcentrumraad het jaarverslag 2018-2019, waarna 
het gepubliceerd wordt op de website. 



Jaarplanning KCR 2018-2019 

 

Vergaderdata Doelgroep Onderwerp Instemming 
Advies 

Bespreken 

1 
Maandag 

03-09-2018 

Peuterwerk Inspectierapport 
Pedagogisch beleidsplan 

B 
A 

Kindcentrum Evaluatie jaarplan 2017-2018 

Jaarplan 2018-2019 

Kindcentrumgids 2018-2019 

Activiteitenplan 2018-2019 

I 

I 
I 

B 

School Geen punten  

2 

Maandag 
01-10-2018 

Peuterwerk   

Kindcentrum Terugkoppeling resultaten kindvolgsysteem / 

schoolbespreking 

Missie & visie Stichting GOO 

B 

 

B 

School   

3 

Maandag 

26-11-2018 

Peuterwerk   

Kindcentrum Voorbereiding groepsoverstijgend werken A 

School Tussenevaluatie inzet middelen werkdrukakkoord 
Begroting 2018 

A 
A 

4 
Maandag 
29-01-2019 

Peuterwerk   

Kindcentrum Tussentijdse evaluatie jaarplan 2018-2019 

Terugkoppeling werkgroep anders organiseren 

kindcentrum (groepsoverstijgend werken) 

A 

B 

School Verkiezingen MR tijdpad en acties B 

5 
Dinsdag 
26-03-2019 

Peuterwerk Evaluatie 4-ogen principe peuterwerk A 

Kindcentrum Vakantieplanning 2019-2020 I 

School Verkiezingen MR acties en update B 

6 
Maandag 

27-05-2019 

Peuterwerk   

Kindcentrum Meerjaren Beleidsplan kindcentrum 
Kindcentrumkalender 2018-2019 

Opzet jaarverslag KCR 2018-2019 

A 
A 

B 

School Groeps- en schoolrapportages entree- en eindtoetsen 

Formatieplan 2019-2020 

Evaluatie anders organiseren kindcentrum 
Verkiezingen MR uitslag 

B 

I 

A 
B 

7 
N.t.b. 

Peuterwerk Afsluiting  

Kindcentrum Afsluiting  

School Afsluiting  

 


