
JAARVERSLAG KINDCENTRUM JULIANA 

 

Schooljaar 2019 – 2020 

 

Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2019-2020 van de KC-raad (KCR) van het Kindcentrum 

Juliana te Zwijndrecht. Het doel van dit jaarverslag is een terugblik te geven op het afgelopen 

schooljaar en verantwoording af te leggen aan alle betrokkenen over de werkzaamheden van de KCR 

gedurende dit schooljaar. 

 

De KCR heeft gekozen vanuit een positief-kritische en opbouwende grondhouding haar bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van de school. Hierbij is het uitgangspunt dat zowel het kindcentrum als 

de KCR het beste met de kinderen voor hebben. Via de KCR hebben zowel ouders als personeel 

inbreng ten aanzien van het schoolbeleid. De KCR denkt met de schoolleiding mee over de 

ontwikkelingen die de school voor ogen heeft en over zaken waar de school tegen aan loopt 

(bijvoorbeeld beleidsmatige beslissingen, personele zaken, nieuwe landelijke regelgeving, 

communicatie, nieuwe methodes en borging van kwaliteit).  

 

Voor Kindcentrum Juliana is het afgelopen schooljaar een jaar geweest wat veel gevraagd heeft van 

de flexibiliteit van de leerkrachten en het onderwijs. De KCR is vanaf het begin betrokken geweest bij 

de stappen die genomen zijn door de schoolleiding omtrent de Coronamaatregelen. De KCR heeft 

hier adviserend aan bijgedragen en gefungeerd als sparingspartner. Het anticiperen van school en 

ieder betrokken verdient ook een compliment.  

 

De KCR heeft afgelopen schooljaar 5x vergaderd.  

 

Een belangrijk agendapunt is van De KCR, was de wisseling van de personele bezetting en de 

oudergeleding in de KCR. Er hadden zich 3 kandidaten beschikbaar gesteld voor 2 vacatures. Door 

middel van verkiezingen zijn de kandidaten gekozen.  

 

Een ander onderwerp waar de KCR veel inzet op heeft gezet is de mandatering voor de opzet van het 

Kindcentrum. De KCR heeft een zeer kritische houding aangenomen t.a.v. de opzet van het mandaat. 

Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat het mandaat is aangepast in de lijn die de KCR voor ogen had 

zonder dat dit een vertragende werking heeft gehad op de ontwikkeling van het kindcentrum. Jaarlijks 

kan het mandaat geëvalueerd worden.  

 

Daarnaast heeft de KCR de formatie, een jaarlijkse puzzel, constructief kritisch bekeken. Het doel van 

de stevige houding van de KCR was om te zorgen voor een duidelijk formatieplan naar buiten toe. 

Hiervoor is ook communicatief niveau meegedacht. En we hebben aandacht gevraagd voor de grote 

kleuterklassen met de mogelijkheid voor een instroomgroep.  

 

Daarnaast hebben we het advies meegegeven om in het schooljaar 2019-2020 met het grotendeels 

nieuwe team aan teambuilding te doen en de nieuwe collega’s voldoende te ondersteunen en te 

coachen. Verder hebben we met elkaar afgesproken om te werken aan het imago van de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling van de KCR in het algemeen 

 

De KCR heeft een ouder- en een personeelsgeleding, bestaande uit drie ouders en drie 

personeelsleden. Ook met de nieuwe KCR waarin ook een medewerker en een ouder vanuit de 

kinderopvang vertegenwoordigd zijn, blijven de ouder- en personeelsgeleding vanuit het onderwijs op 

elk drie personen staan. De KCR hecht eraan deze bezetting vanuit het onderwijs zo te behouden 

omdat op die manier de medezeggenschap op een wezenlijke manier geborgd blijft. 

 

De KCR vergadert een aantal keren per jaar, meestal iedere twee maanden, maar minimaal vijf keer 

per jaar.  

 

De zittingsperiode van de KCR-leden is drie jaar. Zij kunnen zichzelf eenmaal opnieuw verkiesbaar 

stellen. Aan het eind van het schooljaar heeft zowel in de ouder- als in de personeelsgeleding een 

ledenwissel plaatsgevonden. 

 

 

Samenstelling KCR Juliana in het schooljaar 2019-2020 

 

 

Namens de ouders / de oudergeleding 

 

1. Anouk van den Heuvel (voorzitter)  

2. Evelien van Wingerden (lid) 

3. Peter Meulendijk (lid)  

4. Marije van Kooij – Bosman (kdv) 

 

1. Tabita Vos (Secretaris)   

2. Suze de Zeeuw ( lid) 

3. Tineke Berger (lid),  

4. Evelyn de Wit (lid),  

 

Samenstelling KCR Juliana in het schooljaar 2020-2021 

 

Namens de ouders / de oudergeleding 

1.Geraldine van Die (voorzitter) 

2.Mirjam van Rhee (lid) 

3.Marije van Kooij – Bosman ( lid kdv) 

 

Namens het personeel / personeelgeleding 

1.Suze de Zeeuw (secretaris) 

2.Tineke van der Ven (lid) 

3.Maaike de Graaff (lid) 

4.Angelique van Kempen (lid kv) 

 


