
 

 

Jaarverslag Mondomijn schooljaar 2018/2019 

Voor u ligt het jaarverslag van de KindCentrumRaad(KCR) van het schooljaar 2018/2019 

(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. Overal waar Mondomijn staat, kan ook 

Mondorijk gelezen worden 

Middels dit verslag wil de KCR alle betrokkenen informeren over de werkzaamheden van de KCR 

over het schooljaar 2018/2019. 

De KCR bestaat uit een (gedeeltelijk) gekozen afvaardiging van ouders en medewerkers die formeel 

overleggen over het te voeren beleid op Mondomijn 

Namens het personeel    Namens de ouders 

Marjoleine Klaus(MR)    Marieke van Loon (MR voorzitter) 

Helene van den Berg (MR, secretaris)  Hans Dikhoff(MR) 

Manon  Slats(OC)    Tamara Damen MR)  

Ingrid van Hattum (OC)    Femke Huvenaars OC) 

Elle Munsters (OC)    Janneke Wils (OC) 

Vacature (MR)     Menno Adema(OC) 

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

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

directie van Mondomijn gedeeltelijk aanwezig. 

Het afgelopen jaar heeft de KCR 8x vergaderd. 

De volgende zaken zijn het afgelopen jaar besproken 

Doorontwikkeling KCR 

De KCR heeft zich verder geprofessionaliseerd. We zijn bezig geweest met het verder borgen en 

continueren van de afspraken die binnen de KCR zijn gemaakt. Nieuwe leden ( Hans Dijkhoff voor de 

MR en Femke Huvenaars en Menno Adema voor de OC) hebben de bijbehorende scholingen gevolgd.  

Tamara Damen is afgetreden als OC lid en toegetreden als MR lid en ook zij heeft de scholing 

gevolgd. Marjoleine Romers heeft ook deelgenomen aan de scholing. De onderwijsgeleding is 

aangevuld met Ingrid van Hattum en Manon ??. Helene van den Berg is aangesteld als secretaris.  

Het KCR reglement is opnieuw aangepast aan de huidige situatie waarbij Mondorijk ook is benoemd 

in het reglement. 

Een GMR lid is in het begin van het schooljaar aangesloten en heeft toelichting gegeven over de rol 

van de GMR. 

Verder probeert de KCR zo zichtbaar mogelijk te zijn voor ouders middels de ideeënbus, aanwezig 

te zijn op informatieavonden en het Mondomijn Event, en goed bereikbaar te zijn per mail.  

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 



 

 

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

betrokkenen veranderingen in aan te brengen. Dit blijkt een lastig en stroperig proces. Door 

verschillende acties( waarschuwingslint, bloembakken) is er meer besef bij ouders en medewerkers 

over de situatie.De KCR blijft zich hier voor hard maken in komend schooljaar en zal daar waar 

mogelijk gevraagd en ongevraagd hun stem laten horen. 

Communicatie binnen Mondomijn 

Communicatie is als onderwerk regelmatig besproken. Men moet dan denken aan communicatie van 

directie naar ouders, communicatie binnen Mondomijn.  Informatie komt niet altijd op de juiste 

manier bij de juiste personen terecht Vanuit ouders worden hier soms terechte vragen en kritische 

feedback over gegeven. Ook de veranderde privacywetgeving is hier debet aan. De KCR houdt dit 

onderwerp nauwlettend in de gaten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie op de 

communicatie goed te houden danwel te verbeteren 

Mondorijk 

Sinds Januari 2019 is Mondorijk gestart. De KCR is intensief betrokken  geweest bij de opstart en 

doorontwikkeling van Mondomijn. Er sluit vast een ouder van Mondorijk aan bij de vergaderingen. 

Ook Dave van Lieshout (Domijnregisseur Mondrijk) sluit regelmatig aan bij de vergaderingen 

Mondomijn tot 18 

De KCR blijft nauwe betrokken  bij alle ontwikkelingen rondom de wens Mondomijn aan te gaan 

bieden voor kinderen tot 18 jaar. Het blijkt een langdurig proces om dit van de grond te krijgen.  

Het ligt nu op bestuurlijk niveau. De KCR blijft zich hiervoor inzetten. 

Tevredenheidsonderzoek 

Voorheen werd het klanttevredenheidsonderzoek middels vaste standaarden gedaan. Mondomijn  

wil dit persoonlijker maken door dit te koppelen aan de Mondomijn APP, middels vragen. De KCR is 

betrokken bij dit lopende proces. 

Invulling vacatures binnen Mondomijn 

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

Mondorijk door deelname aan de sollicitatiecommissie. 

Excellente school 

Mondomijn is betrokken bij het proces ten behoeve van verlenging van het predikaat excellente 

school, door oa aanwezig te zijn bij de inspectiebezoeken. 

 

Verder heeft de KCR gesproken  dan wel geadviseerd over: 

 De APP van Mondomijn 

 Koersplan 2018-2021 

 Jaarkalender 2019/2020 

 Nieuw opgestelde functiehuis 

 Werkverdelingsplan 

 Flexibele vakantiedagen 



 

 

 Inspectierapport van de GGD 

 Jaarverslag Mondomijn 2018 

 Werkdrukgelden beschikbaar vanuit ministerie(door personeelsgeleding) 


