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1. Inleiding
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die door de campusraad in het
algemeen zijn verricht in het campusjaar 2019-2020. Beslissingen die worden genomen door Stichting
Blosse en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard of door de directie van Campus Columbus kunnen
direct van invloed zijn op onze kinderen. In de campusraad (CR) denken ouders samen met teamleden
mee over het beleid van Campus Columbus. De CR is een samenvoeging van de oudercommissie van de
opvang en de medezeggenschapsraad van de school. De CR sluit daarmee aan bij de ontwikkeling naar
Campus Columbus als kindcentrum. Leden van de campusraad geven feedback, advies of verlenen
instemming op het beleid van Campus Columbus. Bovendien vertegenwoordigen zij samen de belangen
van ouders en teamleden bij de directie en besturen.

2. Samenstelling campusjaar 2019-2020
De raad werkt graag met 12 vaste leden; 7 ouders en 5 teamleden, eventueel aangevuld met
aspirant-leden. Er wordt naar de volgende verdeling gestreefd: 1 teamlid + 3 ouders uit De Nieuwe
Wereld, La Pinta of La Niňa (Kamer opvang) en 4 teamleden + 4 ouders uit de onderwijsunits (Kamer
onderwijs). Ouders kunnen meerdere groepen vertegenwoordigen. Dit heeft zelfs de voorkeur.
het afgelopen jaar is de campusraad vertegenwoordigd door:
Marije Grimbergen ~ namens ouders onderwijs (en opvang)

Barry van Dijken ~ namens ouders onderwijs
Josee Viveen ~ namens ouders onderwijs
Rolinka Rentinck (nieuw lid) ~ namens ouders opvang (en onderwijs)
Karen Limburg (nieuw lid) ~ namens ouders opvang (en onderwijs)
Robbert Brocken (nieuw lid) namens ouders onderwijs ( en opvang)
Rosanne Muis ~ namens team onderwijs
Susanne Koster ~ namens team onderwijs

voorzitter campusraad

Amber Ligthart ~ namens team onderwijs
Celine Hoogehendriks / Daisy Ladee ~ namens team opvang

aan het einde van het schooljaar 2019-2020 hebben de volgende leden aangegeven af te treden en zich
niet herkiesbaar op te stellen.
Marije Grimbergen / Barry van Dijken / Josee Viveen
Vanuit de oudergeleding hebben Martine Rentinck-Hofland en Michiel Postma zich als kandidaat
beschikbaar gesteld. Daar er geen tegenkandidaten zijn, zullen zij in het schooljaar 2020-2021 tot de
campusraad toetreden.

3. Vergaderingen
De campusraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. De vergaderingen zijn in principe
openbaar. Wel stelt de campusraad het op prijs als je je komst vooraf even aankondigt en bij de
bespreking van bepaalde onderwerpen kan de campusraad een besloten vergadering houden. Van de
vergaderingen van de campusraad en de afzonderlijke kamers worden notulen gemaakt.

4. Informatievoorziening
Campusraad/directie
Er vindt geregeld communicatie plaats tussen de directie en de campusraad. Na input van de directie
wordt de agenda voor de vergaderingen van de campusraad en haar kamers opgesteld. Dorien Vader,
directeur kindercentrum en Marcia de Vries, interim directeur kindcentrum zijn, afhankelijk van de te
bespreken punten, geheel of gedeeltelijk bij de vergaderingen aanwezig.

Onderwijskamer/Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR-leden verzorgen de informatievoorziening van boven schoolse zaken en zorgen dat dit via de mail
bij de campusraadvergaderingen terecht komt. Martine Rentinck-Hofland vertegenwoordigd tot begin mei
als aspirant lid dit schooljaar de campus in de GMR. Vanaf 4 mei is Martine volwaardig GMR lid.

Onderwijskamer/schoolteam
De campusraad ontvangt de mededelingen vanuit het team via de personeelsgeleding. Het onderwijsteam
wordt via de personeelsgeleding van de campusraadleden in teambijeenkomsten op de hoogte gebracht
van zaken die in de campusraad besproken worden.

Opvangkamer / Centrale oudercommissie (COR)
De leden van de opvangkamer wonen bij toerbeurt de vergaderingen van de GOR bij. Indien dit niet het
geval is ontvangt de opvangkamer de notulen van de GOR. Opvangkamer / teamleden opvang De
opvangkamer ontvangt de mededelingen vanuit het opvangteam via de personeelsgeleding of de
assistent manager. Het opvangteam wordt via de directeur op de hoogte gesteld van zaken die in de
campusraad en de opvangkamer besproken worden.

Campusraad/ouders
Alle vastgestelde notulen zijn op de site van Campus Columbus te vinden. Zo zijn de notulen voor
iedereen toegankelijk. Elk campusjaar wordt geëvalueerd in een jaarverslag dat aan alle ouders ter inzage
wordt aangeboden op de website .

Verantwoording

schooljaar 2019-2020

In de campusraad komen onderwerpen aan bod met gemeenschappelijke belangen. Dit schooljaar zijn de
volgende besluiten genomen, adviezen gegeven en is geïnformeerd over de volgende zaken:
❏ De campusraad is op de hoogte van de GMR agenda en heeft contact met de afgevaardigde vanuit de
campus.
❏ huishoudelijk reglement is geüpdatet en wordt waar nodig aangepast.
❏ campus jaarplan is besproken met de campusraad.
❏ formatieoverzicht 2020-2021 n.a.v teldatum leerlingen 1 oktober is besproken. De personeelsgeleding
campusraad hebben hier instemming op gegeven.
❏ campusraad is geïnformeerd over de invulling van de werkdrukgelden.
❏ vakantierooster is gepresenteerd en de campusraad heeft ingestemd.
❏ De schoolorganisatie en faseverdeling 2020-2021 is gepresenteerd.
❏ Vanaf 1 oktober start Laura bij de Nieuwe Draai. Zij zal de campus verlaten. Marcia en Dorien worden
gekozen als een tweekoppige directie. In goed overleg met het team, bestuur en campusraad wordt er
gekeken naar hoe dit ingevuld kan worden. Marcia en Dorien willen goed investeren in het een maken
van de campus. Zij willen samen met de onderwijs en opvangkant het campusjaarplan maken. In
eerste instantie is Marcia het aanspreekpunt voor de opvang en Dorien voor de onderwijskant.
❏ Besloten is om de Campusraad één te maken en daarmee afscheid te nemen van de onderwijskamer
en de opvangkamer. Gedachte hierachter is dat er bij de verdergaande samenwerking tussen opvang
en onderwijs binnen de campus ook geen onderscheid meer gemaakt moet worden binnen de
campusraad.
❏ Met ingang van 7 oktober 2019 voert Blosse een verandering door in de opvangpakketten en
met ingang van 1 november 2019 een aanpassing van het tarief voor de Blosse
opvanglocaties in Heerhugowaard, Egmond en Waarland.
Het betreft een wijziging in het opvangpakket
- Hele dagen kinderdagopvang*
- Halve dagen kinderdagopvang*
- Schoolweken en vakantieweken buitenschoolse opvang
(*Het opvangpakket voor de peuterspeelzalen wijzigen in 2019 niet.)
❏ Eind januari is er twee dagen gestaakt. De campusraad spreekt de steun hiervoor uit.
❏ De werkgroep deurbeleid kijkt naar de aanscherping van het deurbeleid en de communicatie hierin
naar ouders en teamleden. Ook adviseren zij de directie in het eventueel aanschaffen van een
codeslot.
❏ De campusraad maakt zich hard voor een bord voor ouders met “kleine kinderen. Deze is inmiddels
aangeschaft.
❏ De werkgroep communicatie stelt een betere infostroom op omtrent de cito’s .

Heeft u nog vragen of opmerkingen? dan kunt u contact opnemen met de campusraad via email
campusraad@campuscolumbus.nl. Ook kunt u een van de campusraad leden persoonlijk aanspreken.
Oktober 2020

campusraad Columbus.

Wilt u toelichting op behandelde onderwerpen dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan door ons aan
te spreken, maar ook door ons te mailen. Wij zijn bereikbaar op e-mailadres
campusraad@campuscolumbus.nl Oktober 2019 campusraad Columbus.

