
Jaarverslag KCR Mondomijn schooljaar 2016-2017  
 
Voor u ligt het jaarverslag van 2016-2017 van de Kind Centrum Raad (MR voor het onderwijsgedeelte 
en de oudercommissie/ OC  voor het kinderopvang gedeelte vanuit Korein) van Kind Centrum 
Mondomijn in Helmond. Middels dit jaarverslag wil de KCR alle betrokkenen informeren over het 
werk van de KCR  in het afgelopen schooljaar.  
De KCR bestaat uit een (gedeeltelijk) gekozen afvaardiging van ouders en leerkrachten die formeel 
overleggen over het te voeren beleid op Mondomijn. 
 
Namens het personeel :    Namens de ouders : 
Clarette Aanraad (MR)    Esther Manders (MR/aftredend voorzitter) 
Marjoleine Romers (MR/voorzitter)  Dunja Koeneman (MR) 
Colette Braber (OC Korein)   Tamara Damen (OC) 
Vacature (OC Korein)    Janneke van der Lee (OC) 
 
De KCR  vergadert ongeveer 1 x per 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en de vergaderdata  
zijn terug te vinden op de website van Kind Centrum Mondomijn www.mondomijn.nl onder het 
kopje “Samen met ouders”. Bij deze vergaderingen is een vertegenwoordiger van de directie van 
Mondomijn, gedeeltelijk aanwezig. Na goedkeuring van de notulen, kunt u na elke vergadering de 
notulen nalezen op de website.  
Eveneens onder het kopje “Samen met ouders”. Tevens kunt u agendapunten of 
opmerkingen/vragen over de notulen e-mailen naar kcr@mondomijn.nl 
 
Het afgelopen schooljaar heeft de KCR  8x vergaderd.  
De volgende zaken zijn in het afgelopen schooljaar besproken: 
 

Inrichten KCR Mondomijn: 

Het afgelopen schooljaar zijn we bezig geweest met het continueren en borgen van de gemaakte 

afspraken rondom en binnen de KCR. Deze zijn terug te vinden in diverse documenten:  

• Ontwerp KCR,   

• Reglement KCR,  

• Profielschets KCR-lid  

De documenten zijn terug te vinden op bovengenoemde website onder het kopje “Samen met 

ouders”.  

Het huishoudelijk reglement is aangepast.   

 

We zijn dit schooljaar op zoek geweest naar een medewerker vanuit onderwijs om een vrijgekomen 
vacature in de KCR op te vullen. Deze plek is ingevuld door Clarette Aanraad. 
Marjoleine Romers heeft de plaats van Karin van Lierop opgevuld.  
Binnen de oudergeleding heeft Caroline Duygun afscheid genomen en deze plaats is ingevuld door 
Dunja Koeneman.  
 
Natascha Seijkens treedt af en er ontstaat een vacature voor een medewerker in het OC gedeelte van 
de KCR. 
Esther Manders geeft aan haar voorzitterschap over te gaan dragen. Marjoleine Romers pakt dit op. 
 

 

 

  

http://www.mondomijn.nl/
mailto:kcr@mondomijn.nl


Vormgeven van informatie over de KCR: 

Het afgelopen schooljaar hebben we ons wederom kunnen bezig houden met een aantal 

onderwerpen. 

Intern hebben we mogen bijdragen aan: 

• De informatieavond aan de start van het nieuwe schooljaar op Mondomijn. Door zichtbaar 

aanwezig te zijn.  

• Het zorgen voor voort- en doorgang binnen de KCR door het organiseren van verkiezingen. 

En het werven van medewerkers om hun achterban in de KCR te vertegenwoordigen.  

• Het adviseren naar aanleiding van de GGD gezonde school audit. Beleid wordt volgend 
schooljaar aangescherpt wat betreft voedingsadviezen als. Wat vinden wij als ouders en 
medewerkers nog reëel en haalbaar.  

• De afspraak dat er op jaarlijkse basis een risico inventarisatie besproken gaan worden binnen 
KCR volgens audit GGD. 

• Het meedenken en stellen van kritische vragen rondom de verbouwing van de zolder tot 

Domijn 4. 

• Het deelnemen aan en adviseren in diverse sollicitatieprocedures voor nieuwe medewerkers 

van Mondomijn. 

• Het adviseren en signaleren van problemen in de verkeersveiligheid rondom Mondomijn. 

Vanuit situaties gecreëerd door medewerkers, ouders en kinderen maar ook door 

bouwactiviteiten in onze directe nabijheid.  

• Het ondersteunen en adviseren van de directie in het gelopen traject met de Inspectie van 

Onderwijs en de daaruit volgend behaalde titel Excellente School.  

• Het verlenen van instemming aan; 

1. Vakantierooster met flexibele vakantiedagen 2017-2018 

2. Mondomijn jaarverslag 2016 

3. Mondomijn schoolgids 2017-2018 

4. Pedagogisch werkplan 

5. Personeelsplan Mondomijn 

6. Het invoeren van flexibele vakantiedagen 

• Het stellen van kritische vragen over; 

1. De plannen omtrent het starten van Domijn 5 en 6. 

2. Begroting Mondomijn 

3. Sanitaire hygiëne  

4. Het niet meer deelnemen aan het verkeersexamen door Mondomijn 

 

Extern hebben we ons kunnen profileren door: 

• Antwoord te geven aan vragen via de mail. Deze mochten we ontvangen van een aantal 

bestaande Kind Centra in het land, die bezig zijn met het samenvoegen van de MR en OC 

binnen hun afzonderlijke Kind Centrum. 

• Deel te nemen aan Verkeerscommissie rondom verkeersveiligheid bij onze scholen in 

samenwerking met basisscholen vanuit de wijk en medewerkers van de Gemeente Helmond. 

• Een noodkreet te sturen naar de Gemeente Helmond, in samenwerking met de 

Verkeerscommissie, omtrent de veelbesproken verkeerssituatie rond Mondomijn met daarin 

adviezen en ideeën hoe deze situatie onzes inziens verbeterd kan worden.   



Scholing van KCR leden: 

Dunja Koeneman heeft deelgenomen aan de scholing MR start via VOO. 

 

Communicatie: 

Dit blijft een onderwerp wat onze aandacht heeft binnen de groeischool die Mondomijn is.  

Het afgelopen schooljaar mochten we een aantal keren post ontvangen in onze ideeënbus.  

Deze ideeën zijn besproken en zo nodig doorgestuurd naar de juiste personen.  

 

Daarnaast hebben we diverse mogelijkheden onderzocht om als KCR meer zichtbaar te zijn voor 

ouders en medewerkers van Mondomijn.  

We horen met regelmaat goede ideeën op het schoolplein, deze komen zelden in onze ideeënbus 

terecht. Daarnaast groeit de school en wordt het voor ouders lastig te achterhalen wie de gezichten 

achter de KCR zijn. Hier gaan we volgend schooljaar mee aan de slag.  

 

We hebben een aantal vragen van ouders mogen ontvangen. Dit betreft;  

• Het ontbreken van schaduw op het schoolplein van Mondomijn op de warme dagen. 

• Het stoppen van deelname aan het fietsexamen in Helmond door Mondomijn. 

• Het uitnodigen van vriendjes uit een andere mentorgroep bij uitdelen als je jarig bent. 

• Het beleid op Mondomijn wat betreft omgang met Pestgedrag.  

Over bovenstaande punten hebben wij als KCR onze mening gevormd en ons advies uitgebracht naar 

de directie van Mondomijn. De betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd.  

  



 

 

 

 

 

 
 


