
Jaarverslag Mondomijn schooljaar 2017/2018 

Voor u ligt het jaarverslag van de KindCentrumRaad(KCR) van het schooljaar 2017/2018 

(medezeggenschapsraad/MR voor het onderwijsgedeelte en de oudercommissie/OC voor het 

kinderopvanggedeelte van Korein van het integrale Kindcentrum Mondomijn te Helmond.  

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

over het schooljaar 2017/2018. 

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 Roomers (MR)   Marieke van Loon (MR voorzitter) 

Helene van den Berg (MR)   Esther Manders (MR) 

Colette Braber (OC)    Dunja Koeneman (MR)  

Samantha van der AA (OC secretaris)  Tamara Damen(OC) 

Elle Munsters (OC)    Janneke Wils (OC) 

Vacature (MR)     Janneke van der Lee (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. Na goedkeuring van de notulen worden deze via het 

ouderportaal per mail verspreid. 

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 (Marieke van Loon en 

Janneke Wils) hebben de bijbehorende scholingen gevolgd. Marieke van Loon heeft het 

voorzitterschap overgenomen van Marjoleine Romers. Samantha van der Aa is aangesteld als 

secretaris. Er hebben einde van het schooljaar verkiezingen plaatsgevonden ivm aftredende leden 

(Esther Manders, Dunja Koeneman, Janneke van der Lee, Colette Braber, Samantha van der Aa) 

Voor de oudergeleding zijn de vrijgekomen vacatures opgevuld, voor de medewerkersgeleding 

moeten deze nog worden ingevuld. 

Het KCR reglement is onder de loep genomen, en op een aantal punten aangepast en aangescherpt 

en goedgekeurd. 

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

te zijn op informatieavonden, en goed bereikbaar te zijn per mail.  

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is een van de speerpunten(geweest) binnen de KCR gezien de situatie rondom 

Mondomijn met alle bouwwerkzaamheden. De KCR heeft 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. De situatie 



wordt erkend, maar ons inziens is noch te weinig zichtbaar dat er veranderingen worden ingezet. De 

KCR blijft zich hier voor hard maken in komend schooljaar en zal daar waar mogelijk gevraagd en 

ongevraagd hun stem laten horen. 

Mondorijk 

Gezien de enorm groeiende wachtlijst bij Mondomijn is er veelvuldig overleg geweest hoe met deze 

wachtlijsproblematiek om te gaan. Afgelopen jaar is er groen licht gegeven om een tweede 

vestiging genaamd Mondorijk te gaan starten, allereerst startend onder de vleugels van Mondomijn 

om later als zelfstandige school te gaan functioneren. De KCR is intensief betrokken bij dit proces, 

de communicatie hierover naar de ouders en bij de aanstelling van de nieuwe medewerkers. 

Mondomijn tot 18 

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

bieden voor kinderen tot 18 jaar. 

Invulling vacatures binnen Mondomijn 

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

Mondorijk door deelname aan de informatieavond en deelname aan de sollicitatiecommissie. 

Onrust Domijn 3 

De KCR kreeg  zorgen te horen over het niet op orde zijn van kindplannen van kinderen in Domijn 3  

en dat kinderen onvoldoende in beeld zouden zijn. De KCR heeft deze zorgen serieus genomen, is 

met de directie hierover in gesprek gegaan welke deze signalen eveneens serieus hebben genomen 

en hier actie op uit hebben gezet door ouders te informeren over welke stappen gezet zouden 

worden om deze zorgen weg te nemen. Communicatie naar ouders hierin blijkt een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

Verder heeft de KCR gesproken  dan wel geadviseerd over: 

 De ontwikkelcirkel van Mondomijn 

 Koersplan 2018-2021 

 Jaarkalender 2018/2019 

 Veiligheidsonderzoek, welke jaarlijks plaatsvindt 

 Een mail van een ouder aangaande veiligheid/pestgedrag; Dit is besproken en met directie 

en betrokken ouders opgepakt. 

 Het introduceren van Levenshouding binnen Mondomijn 

 Begroting 2018/2019 

 Inspectierapport van de GGD 

 Jaarverslag Mondomijn 2017 


