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Voorwoord  
 
Op de Brug zijn kinderopvang en onderwijs gefuseerd en werken ze inhoudelijk aan een doorgaande 
ontwikkelingslijn voor kinderen. Meepraten over het beleid in het primair onderwijs gebeurt in een 
oudercommissie (OC) bij de kinderopvang en een medezeggenschapsraad (MR) bij het onderwijs.  
Door het samenvoeging van de MR en de oudercommissie van de kinderopvang in een kindcentrum-
raad kunnen medezeggenschap, beleidsontwikkeling en afstemming van afspraken met ouders, 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen met de leiding worden geregeld in één orgaan . 
 
De kindcentrum-raad (KC-raad) van de Brug presenteert hierbij het jaarverslag, dat bedoeld is om 
verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2018-2019. Het verslag heeft tot 
doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de 
Kindcentrum-raad die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.  
 
Medezeggenschap betekent met de schooldirectie meepraten, meebeslissen, meedenken en 
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De kindcentrum-raad is derhalve een beleidsvormend 
orgaan, waarbij er recht is op instemming en advies op het schoolbeleid en de uitvoering hiervan. 
Omdat de school onderdeel uitmaakt van de stichting PIT, is het beleid grotendeels vastgelegd door 
deze stichting. Er is daarom ook een verbinding met de PIT-raad die de gesprekspartner is van de 
bestuurder van PIT. 
 
Visie 
Wij willen voor ieder individueel kind het onderwijs dat bij het kind past.  
 
Samenstelling MR 
In het schooljaar 2018-2019 had de kindcentrum-raad de volgende samenstelling:  
- Ariena den Otter, afgevaardigde namens het personeel  
- Marieke Deelen, secretaris van de KC-raad en afgevaardigde namens het personeel 
- Marianne Kremer, afgevaardigde namens de kinderopvang 
- Niels Nuis, afgevaardigde namens de ouders kinderopvang 
- Daisy van der Struijk, afgevaardigde namens de ouders  
- Harold Wouwenberg, voorzitter van de kindcentrum-raad en afgevaardigde namens de ouders  
 
Bijeenkomsten  
In het jaar 2018-2019 is de MR 5 keer bijeengekomen, te weten op:  
- 3 september 
- 19 november 
- 28 januari 
- 15 april  
- 3 juni 
 
Bespreekonderwerpen  
Als KC-raad hebben wij diverse onderwerpen besproken, de verslagen van deze overleggen zijn te 
lezen in de notulen van de KC-raad. Onderstaande onderwerpen zijn voor ons dit jaar belangrijk 
geweest tijdens de vergaderingen. 
 
• Aanvullende doelen KC raad nu kinderopvang is geïntegreerd in het kindcentrum. 
• Continue evaluatie en aandacht voor werkdrukverlaging.  
• Voorbereiden en uitvoeren van het oudertevredenheidsonderzoek. 
•  Vanuit de school aangeleverde -jaarlijkse- stukken als begroting, schoolgids, jaarplan zijn 
besproken en goedgekeurd door de KC raad.  
• Aandacht voor ouderbetrokkenheid en uitstraling van ons kindcentrum. 



Nu kinderopvang en onderwijs zijn geïntegreerd is het belangrijk de doelen van de KC-raad aan te 
passen om inspraak en advies van beider vertegenwoordigers vorm te geven, maar tevens om een 
goede reflectie te zijn van wat leeft onder ouders en personeel. Door gesprekken met ouders, maar 
voornamelijk door het in samenspraak met de directie opzetten van een kindcentrum-breed 
oudertevredenheidsonderzoek, is goed inzicht verkregen in wat ouders drijft de keuze te maken voor 
ons centrum. Hiermee kunnen we deze waarden behouden en verbeteren (o.a. gepersonaliseerd 
leren) en het is bruikbaar om toekomstig beleid vorm te geven hoe e.e.a. verder te optimaliseren 
(o.a. ICT-beleid).  
 
Tevens is dit jaar toestemming verkregen van de overkoepelende PIT organisatie om een 
peuterspeelgroep op te starten. Dit biedt de mogelijkheid voor ons kindcentrum de ingezette lijn 
voor het aanbieden van geïntegreerd onderwijs van 2 tot 13 jaar verder te optimaliseren. 
 
Met de invoering van het continue rooster op de Brug is de in de cao wettelijk vastgelegde 
pauzeregeling van 30 minuten voor leerkrachten onder druk komen te staan. Zowel afgelopen als dit 
schooljaar is daar verbetering in opgetreden door op zoveel mogelijk dagen pedagogisch 
medewerkers in te zetten. Hierdoor kan momenteel een pauze van 15 minuten worden gerealiseerd. 
Het spanningsveld tussen optimalisatie van kosten enerzijds en verantwoorde opvang anderzijds 
heeft onze voortdurende aandacht.  Gezamenlijk met directie streven we ernaar dit te verbeteren en 
waar mogelijk optimalisatie te bereiken. 
 

Rooster van aan- en aftreden KC raad-leden 

Oudergeleding:                      Aanvang          Herkiesbaar              Aftreden 

Harold Wouwenberg            2017                  2020                          2023 
Daisy van der Struijk                2017                  2020                          2023    
Niels Nuis                                   2018                  2021                          2024 
Personeelsgeleding:                                                             
Ariena den Otter                       2014                  2017                         2020 
Marieke Deelen                         2017                  2020                         2023 
Marianne Kremer              2018          2021                2024 
 

Zoals in elke organisatie zijn er verbeterpunten, deze punten willen wij als KC-raad volgend jaar 
zeker op de agenda houden zoals ouderbetrokkenheid en tevredenheid. 
 
Ook komend schooljaar zal de KC-raad kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt 
voorgelegd. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet 
om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen.  
De KC-raad is altijd bereikbaar via het e-mailadres:  mr@brug-zwijndrecht.nl 
 
 
Namens de MR, 
 
Ariena den Otter  
Marieke Deelen 
Marianne Kremer 
Niels Nuis 
Daisy van der Struijk  
Harold Wouwenberg  


