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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 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 onderwijsjaar 2019-2020. 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.
Afgelopen onderwijsjaar zijn wij, zoals allen in Nederland, geconfronteerd met de Corona Pandemie.
Deze heeft een grote invloed op de gehele samenleving, als halverwege maart Nederland in
gedeeltelijke lockdown gaat. Door de sluiting van scholen en kinderopvang vanaf 16 maart tot
midden april is digitalisering van onderwijs in een versnelling geraakt en zijn leerkrachten plots
geconfronteerd met thuisonderwijs, digitaal lesgeven en volgen van leerlingen op afstand.
De Brug heeft bewezen snel en flexibel op deze situatie te kunnen inspelen en heeft een grote
vooruitgang doorgemaakt in digitalisering en afstandsonderwijs.
Visie
Wij willen voor ieder individueel kind het onderwijs dat bij hem of haar past.
Samenstelling KC-raad
In het onderwijsjaar 2019-2020 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 2019-2020 is de KC-raad 5 keer bijeengekomen, te weten op:
- 9 sept. 2019
- 25 nov. 2019
- 27 jan. 2020
- 20 apr. 2020 (virtueel ivm Corona sluiting school)
- 29 jun. 2020

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.
• Integreren en monitoren van de uitkomsten van het Oudertevredenheidsonderzoek.
Met specifiek aandacht voor ICT beleid, gepersonaliseerd leren en pestprotocol
• Doorlopende evaluatie besteding werkdrukverlaging budget.
Waaronder de keuze voor de inzet van onderwijsondersteuning en pauzeregeling leerkrachten.
• Vanuit de school aangeleverde -jaarlijkse- stukken als begroting, schoolgids, jaarplan zijn
besproken en goedgekeurd door de KC raad.
• Verbetering communicatie met overkoepelende PIT raad
• Aanvullende doelen KC raad nu kinderopvang is geïntegreerd in het kindcentrum.
• Aandacht voor ouderbetrokkenheid en uitstraling van ons kindcentrum.
Nu kinderopvang en onderwijs zijn geïntegreerd en tevens een start is gemaakt met een
peuterspeelgroep, is het belangrijk de teams van leerkrachten en pedagogisch medewerkers verder
te integreren. Hiertoe zijn afspraken gemaakt roulerend deel te nemen aan elkaars vergadering en
werkoverleg. Dit biedt de mogelijkheid voor ons kindcentrum de ingezette lijn voor het aanbieden
van geïntegreerd onderwijs van 2 tot 13 jaar verder te optimaliseren.
Rooster van aan- en aftreden KC raad-leden
Eind onderwijsjaar 19/20 is Ariena den Otter opgevolgd door Anouk Graafmans als afgevaardigde
namens het personeel en zijn Marieke Deelen, Daisy van der Struijk en Harold Wouwenberg
herkozen voor een tweede termijn.
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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 onderwijsjaar 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
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