
 

 

 

 

Jaarverslag Mondomijn schooljaar 2021/2022 
 

Doelstelling 

Middels dit verslag wil de KCR alle betrokkenen informeren over de werkzaamheden en speerpunten 

van de KCR over het schooljaar 2021/2022. 

 

KindCentrumRaad (KCR) 

De KCR van het schooljaar 2021/2022  bestaat uit een medezeggenschapsraad/MR voor het 

onderwijsgedeelte en de oudercommissie/OC voor het kinderopvanggedeelte van Wij zijn Jong van het 

integrale Kindcentrum Mondomijn te Helmond. Vanaf september 2018 valt ook Mondorijk onder onze 

KCR. Ter volledigheid de melding dat waar Mondomijn vernoemd staat ook Mondorijk gelezen kan 

worden.  

 

De KCR vergadert ongeveer 1 keer in de 6 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en de 

vergaderdata zijn terug te vinden in de (digitale) schoolkalender. Bij deze vergaderingen is de directie 

van Mondomijn gedeeltelijk aanwezig.  

 

De  huidige KCR bestaat uit een gekozen afvaardiging van ouders en medewerkers die formeel 

overleggen over het te voeren beleid op Mondomijn volgens de huidige wetgeving. Onderstaande 

organisatie structuur geeft de samenstelling van de KCR weer. 

 

 

 



 

Agenda  en Speerpunten van de KCR  
Binnen de KCR worden er jaarlijks vaste onderwerpen en documentatie besproken en besluiten 

genomen welke zijn vastgelegd in het reglement o.a. vaststellen jaarplanning, jaarbegroting, 

jaarverslag, schoolplan, schoolgids. Daarnaast staan er Mondomijn specifieke onderwerpen en 

speerpuntenpunten centraal. Hierbij ter volledigheid een samenvatting van de onderwerpen in 

2021/2022. 

 

Ontwikkeling KCR en regelement 
De KCR heeft zich verder geprofessionaliseerd met het doel het borgen en continueren van de KCR en 

het regelement af te stemmen op de huidige wetgeving. De KCR heeft externe professionele 

ondersteuning aangeboden gekregen met het positieve resultaat dat alle documentatie volgens  

wetgeving juist afgestemd zijn voor Mondomijn. De samenstelling van de KCR is volledig 

vertegenwoordigd zowel de MR als de CO voor Mondomijn en Mondorijk. Daarbij hebben we ook een 

GMR leden in onze KCR (Hans Dijkhoff , Esther Sanders).  Communicatie en verbinding  tussen opvang, 

school en ouders/opvoeders is de focus van de KCR. Onder andere door: de ideeënbus, inloopspreek 

mogelijkheden, deelname aan informatieavonden en bereikbaarheid  per mail of persoonlijk contact 

op school. Om de communicatie processen nog beter vorm te geven zal er een dagelijks KCR team 

worden gekozen om ouder/opvoeders, personeel en derden tijdig en transparant  te kunnen 

benaderen namens de KCR. 

 
Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is een blijvend speerpunt binnen de KCR gezien de nog voortdurende situatie 

rondom Mondomijn met alle bouwwerkzaamheden. De KCR heeft uitgezocht welke partijen betrokken 

zijn bij de bouwwerkzaamheden en zijn stem laten horen binnen verschillende overlegvormen, (waar 

politie, gemeente, wijkraad bij aanwezig waren), waar de verkeersveiligheid met regelmaat op de 

agenda stond om de zorgelijke/onveilige situatie aan de orde te brengen en om hier met betrokkenen 

veranderingen in aan te brengen. Door verschillende acties( waarschuwingslint, bloembakken) is er 

meer besef en aandacht bij ouders en medewerkers over de situatie. Om de veiligheid te blijven 

verbeteren worden er volgend schooljaar Slow Down poppetjes ingezet en ontvangen wij 

ondersteuning van de wijkagent. 

 

Communicatie  

Communicatie is zeer belangrijk speerpunt en vast agenda onderdeel geworden omtrent diverse 

onderwerpen en ontwikkelingen het afgelopen schooljaar. Communicatie en verbinding  tussen 

opvang, school en ouders/opvoeders is de focus van de KCR met als doel de ontwikkelingen binnen 

school/opvang of gerelateerd aan school/opvang op een open en transparante wijze te kunnen 

delen.  Een goed voorbeeld is de wekelijkse nieuwsbrief welke dit schooljaar is geïntroduceerd en de 

actieve betrokkenheid van de KCR betreffende correspondentie omtrent onderwijs en opvang 

ontwikkelingen ten behoeve van ouders/opvoeders. 

 

 

 



 

 

 

Ontwikkelingen Voortgezet onderwijs  

De KCR is nauwe betrokken bij alle ontwikkelingen rondom de ontwikkeling voortgezet onderwijs met 

de Mondomijn visie met als doel onderwijs mogelijkheden  aan te kunnen bieden voor kinderen tot 

18 jaar. Afgelopen schooljaar is een ontwikkelproject opgestart waarbinnen in nauwe samenwerking 

binnen Mondomijn (incl. CR), het basisonderwijs en VO bestuur een zeer positief ontwikkelingsproject 

is gestart. Binnen de verkenningsfase van het project  zijn kinderen en ouders/opvoeders vanuit 

Mondomijn als VO actief betrokken geweest en blijven. De ontwikkelingen omtrent de voortgang  

worden via diverse communicatie kanalen met alle project betrokkenen en ouders/opvoeders 

gedeeld worden. Ouder en onderwijs leden van de KCR zijn actief en inhoudelijk betrokken van de 

project team. 

 

Personele bezetting binnen Mondomijn en Ouderteam 

De KCR is actief betrokken bij de werving van nieuwe medewerkers binnen Mondomijn en Mondorijk 

door deelname aan de sollicitatiecommissies. Schooljaar 2021/2022 was een bewogen jaar in 

verband met bezettingsproblemiek omtrent corona en de algehele ontwikkeling van gebrek aan 

personeel op landelijk niveau. Daarbij hebben we ook afscheid moeten nemen van mensen die 

mondomijn hebben verlaten en of tijdelijk door omstandigheden niet of volledig inzetbaar zijn 

geweest. Ten alle tijden was de KCR actief geïnformeerd en betrokken om te kijken naar 

mogelijkheden om de visie, kwaliteit en werkwijze van Mondomijn te waarborgen, met als doel 

communicatie en verbinding  tussen opvang, school en ouders/opvoeders optimaal vorm te geven. 

 

Door een initiatief van leden van de KCR werd een oproep gedaan voor formatie van een Ouderteam 

met name voor domijn 3 en 4 in verband van opstaande vacatures en onvoorzien ziekteverlof. Veel 

ouders gaven hier gehoor aan en na een korte begeleidingsperiode vormde zich zelfstandig, sturende 

ouderteams. Deze teams zorgde voor o.a. een dagelijkse bezetting van de schoolbibliotheek, de 

invulling van diverse workshops in de middag en kleinschalige leeshulp in de ochtenden. Hierdoor 

werd voor medewerkers in de domijnen, rust en ruimte gecreëerd om instructies en begeleiding van 

kinderen door te laten gaan. Maar daarnaast zorgde de teams ook voor meer leerplezier en 

enthousiasme in de domijnen! Voor het komend schooljaar (2022- 2023) willen we het Ouderteam 

dan ook wederom  graag inzetten. Aanvullend willen we gaan ook het Evenementenbureau weer 

nieuw leven inblazen. 

 

 
 
  



Kwaliteit en Visie Mondomijn 

Mondomijn heeft het predicaat excellente school en de kwaliteit van onderwijs binnen de 

Mondomijn visie en werkwijze was een vast agenda punt op de agenda. Afgelopen schooljaar was 

een bewogen jaar door corona en de bezettingssituatie. Het belangrijkste onderwerp was de 

kwaliteit en aandacht voor de onderwijskundige opbrengsten en hoe deze te waarborgen vanuit de 

pedagogische uitgangspunten van Mondomijn. Vanuit het traject Goed Worden Goed Blijven+ en 

ondersteuning van experts vanuit de PO Raad was het waarborgen van een betere balans tussen de 

pedagogische uitgangspunten van Mondomijn en de onderwijskundige opbrengsten een belangrijk 

speerpunt.  

 

Ten alle tijden was de KCR actief geïnformeerd en betrokken om mee te denken in mogelijkheden 

om de visie, kwaliteit en werkwijze van Mondomijn te waarborgen, met als doel onze kinderen 

optimaal onderwijs en opvang te bieden binnen de Mondomijn visie. In het bijzonder dit jaar zijn wij 

er trots op dat wij (KCR) samen met ouders/verzorgers de zorg dragen en samen passende oplossing 

hebben gevonden. Een mooi voorbeeld hiervan het succesvolle initiatief om samen met 

ouders/verzorgers ouderhulp in te zetten onder het moto “It takes a village to raise a child”. 

 

 

Afsluiting 

We (KCR) kijken dan ook terug op een bewogen jaar waar we gebruik hebben gemaakt van onze 

kwaliteiten en saamhorigheidsgevoel om samen met de school, opvang en ouder/verzorgers te 

kunnen blijven kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Hiervoor onze grote dank voor de fijne 

samenwerking en betrokkenheid van allen. We kijken uit naar schooljaar 2022/2023 samen met 

jullie! 

 

 

 

 

 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


