
JAARVERSLAG KINDCENTRUM IMPULS 
Schooljaar 2021 – 2022 
 
 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 van de KC-raad (KCR) van het Kindcentrum 
Impuls te Zwijndrecht. Het doel van dit jaarverslag is een terugblik te geven op het afgelopen schooljaar 
en verantwoording af te leggen aan alle ouders en betrokkenen over de werkzaamheden van de KCR 
gedurende dit schooljaar. 
 
 
1. 2021-2022 
a. 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), maar ook om bespreekbaar te maken 
waar ouders tegenaan lopen en zorgen over hebben. 

b. Voor Kindcentrum Impuls is het afgelopen schooljaar een jaar geweest dat 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 
en daarbij was er ook veel flexibiliteit nodig voor het vervangen van leerkrachten die wegens 
ziekte of zwangerschap uitvielen. De KCR heeft hier adviserend aan bijgedragen en gefungeerd als 
sparingspartner.  

c. De KCR heeft afgelopen schooljaar 5x vergaderd. 
d. Dit jaar stond op de agenda een nieuw lid namens de oudergeleding en de personeelsgeleding in 

de KCR te benoemen. Er is een oproep in de nieuwsbrief geweest en hierop kwam een reactie. 
Voor de personeelsgeleding is onder het personeel geïnventariseerd. 

e. Een ander belangrijk onderwerp waar de KCR veel focus op heeft, is de formatie constructief 
kritisch bekijken. Het doel van de stevige houding van de KCR was om te zorgen voor een duidelijk 
formatieplan naar buiten toe en stabiliteit voor alle kinderen en het team. 

f. Daarnaast hebben we het advies meegegeven om in het schooljaar 2022-2023, coaching en 
andere externe begeleiding voort te zetten en te gebruiken daar waar nodig.   

g. Vanuit de IKC waren er ook vragen over het budget en de uitgaven van de OR. De voorzitter en de 
penningmeester hebben een vergadering bijgewoond teneinde de begroting toe te lichten. 
Voortaan zal er minimaal één keer per jaar een vergadering zijn met de OR gezamenlijk om de 
begroting en budgetten te bespreken en meer beeld te krijgen bij wat er speelt. 

h. Verder hebben we met elkaar afgesproken om te werken aan het imago van de school. 
i. De oudergeleding heeft een basistraining medezeggenschap gevolgd. 

 
 

2. Samenstelling van de KCR in het algemeen 
a. De KCR heeft een ouder- en een personeelsgeleding, bestaande uit vier ouders en vier 

personeelsleden. De KCR hecht eraan een gelijkwaardige bezetting zo te behouden omdat op die 
manier de medezeggenschap op een wezenlijke manier geborgd blijft. 

b. De KCR vergadert een aantal keren per jaar, meestal iedere twee maanden, maar minimaal vijf 
keer per jaar. Minimaal 2 keer per jaar sluit Manuela Chapel aan die namens Impuls lid is bij de 
Pit-Raad. Directrice Lilian Schoonderwoerd was dit jaar iedere vergadering aanwezig.  



c. De zittingsperiode van de KCR-leden is drie jaar. Zij kunnen zichzelf éénmaal opnieuw verkiesbaar 
stellen. Aan het eind van het huidige schooljaar zal zowel in de ouder- als in de personeelsgeleding 
een ledenwissel plaats moeten vinden.  

 
 
Samenstelling KCR Impuls in het schooljaar 2021-2022 
 
Namens de ouders: 
1. Eline Stijnen-van Pelt (voorzitter) 
2. Miranda Kooij (lid) 
3. Marjolein Hamer-Kleiberg (lid) 
4. Kitty Hellinga (lid) 
 
Namens het personeel:  
1. Mirjam Schop (lid) 
2. Patty Biemond (secretaris) 
3. Lisanne van der Hel (lid) 
4. Larissa Rademaker (lid) 
 
 
Samenstelling KCR Impuls in het schooljaar 2022-2023 
 
Namens de ouders: 
1. Eline Stijnen-van Pelt (voorzitter) 
2. Miranda Kooij (lid) 
3. Marjolein Hamer-Kleiberg (lid) 
4. Kitty Hellinga (lid) 
 
Namens het personeel:  
1. Mirjam Schop (lid) 
2. Patty Biemond (secretaris) 
3. Laura Berkhout (lid) 
4. Larissa Rademaker (lid) 
 


