Notulen ALV 2-7-2021
Aanwezig: Karen van Hulst voorzitter a.i., Florentine Schepers, notulist. Ingrid van den
Tillaar, Ilse Oosterom, Emmeke Faas, Caroline Scheijmans, Jan Wielders, Lisette de Hoop
Afwezig met bericht: Ruud Wong Chung, Sandra de Groot
5.
Opening en welkom door Florentine en Karen
Karen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Floor heeft update problemen en
komt iets later in de digitale vergadering.
Jan: kwetsbaarheid van het team.
DIO fysio moet gezocht worden. Laat het horen als je iemand weet!! Nu hebben we weinig
potentiele mensen in een groep gezien. Ilse en Ruud: denk mee! Bijv vaardigheden EMB, of
juist andere hoek van NL met spreiding locatie?
6.
Notulen ALV 2019 en 30-10-2020 (bijlagen)
Notulen beide vergaderingen goedgekeurd!
7.

Zaken vanuit het bestuur/VDKNR
• Decharge van de penningmeester: jaarrekeningen 2019 en 2020 ter
goedkeuring aan kascommissie (Florentine)
Jaarrekeningen 2019 en 2020 goedgekeurd bij decharge bestuur. Kascommissie geeft
aan dat er geen bijzonderheden zijn gevonden.
Financiële situatie nu:
Gesproken over buffer. Nu die 26.000. We leren in de bestuurstaken en hoe goed om
te gaan met investeringen en begrotingen.
•
Gebruik maken van scholingsgelden
Uitleg wordt gegeven over de opgebouwde scholingsgelden, nu 400,- per persoon en
2021 zal daar nog bijkomen. Deze gelden kunnen besteed worden aan ontwikkeling
van het individu, maar dient daarbij tevens terug te vloeien als kennis of bijv pr naar
de vereniging. Het geld blijft binnen de vereniging, dus bij vertrek uit de vereniging
kan het geld niet meegenomen worden. Nog niemand heeft gebruik gemaakt van dit
potje. Een aanvraag dient via het bestuur te verlopen.

4.
Stand van zaken modules 2021-2022
KNR-Haren: rooster besproken, assessment besproken en gebruik arQive. 2 lessen die op de
praktijklocaties gegeven worden toch digitaal proberen en dan met de groep in 1 locatie. Ilse
en Florentine maken nieuw, laatste rooster en mailen dit rond.
masterclass executieve functies: Safe the date is er uit. Het programma dient zsm op de site
geplaatst te worden. Ingrid en Caroline geven aan dat dat mogelijk oktober wordt. Dit is erg
laat. De sprekers zijn doorgegeven aan de RHA. Een afstemming met alle sprekers vindt in
september plaats.

. Verzoek om fysio’s mee te denken wat zij nodig hebben, vooral ook voor doelgroep die ook
in regulier zit. Jan biedt aan dat zijn nichtje goed in het CP netwerk zit en daarin echt kan
meedenken. Het moet echt een masterclass zijn, dus
Ilse: juist mensen die op de basisscholen komen, weten vaak goed hoe om te gaan met deze
groep kinderen.
Jan: naam nichtje doorgeven: Marieke Boesgoed
Karen: geeft haar kanaal door
Ilse: is er een fysio?
Lisette: bewegingsagoog
Tilburg: door corona verschoven. Wordt in december gegeven. Floor en Karen.
EMB - lange adem. Door corona heel veel geschoven, maar gaat nu afgerond worden. Hoop
dat iedereen hem haalt, want portfolio nog open.
Jonge kind 20-21: Ingrid vertelt met een PP die Sandra gemaakt is.
Mooie verdiepingsochtend, geevalueerd met 8,7!. Op basis van de evaluatie is er deze
presentatie gemaakt. 67% heeft behoefte aan meerdaags vervolg. Meer weten over sociaalemotioneel en ouder begeleiding. Sprekers zijn al daarvoor warmgemaakt.
Vragen aan vereniging: ook deze kunnen volgen na CNA?
Ilse: mogelijk warmmakertje voor knr 1-2, maar ook zorg of we dan mensen houden voor de
basis.
Ingrid: we hebben behoefte aan dat we gesteund worden in het maken van de module. Er is
discussie over wel/niet de PMer in de cursus.
Idee is in concept: 4 dagen: van baby naar kleuter. Aansluiten bij VTO guidelines. Nu
gedachte dat de PMer er 1 dag bij is.
Behoefte helder, zeker bij PM. Hoe zorgen we voor verdieping.
Ander moment: is het een verdieping of een soort ‘module’ waarin meer ruimte komt om
anderen toe te laten.
Karen pakt dit met Ingrid/Sandra op.
Vraag 2: meer verdiepen op neurologie? Zoals Meina Hadders? Zeker behoefte aan.
Logopedie: zoals het was in 2020. Het worden 2 modules. Eten-drinken-kwijlen-slikken kan
aangeboden worden in ’22. Maar module jonge kind dan ook. Niet mee concurreren.
Lisette: budget aanvragen vaak voor augustus/september. Dus als je wat wil: snel aangeven.
Karen vult aan dat we data en prijs daarvoor nodig hebben. Of we dat halen is de vraag.
5. Jaarplan 2022- VDKNR:
Professionaliseringslag: RHA heeft voorstel gemaakt.
Vorig jaar inventarisatie in het docententeam. Hier kwam toetsing en kalibreren naar voren
en hier voorstel van gemaakt.
Volgende ALV echt besluiten. Belangrijk om ook in te zetten op verrijken. Op energie
verkrijgen en te professionaliseren. Plan is nog om dit te gaan volgen met het
docententeam.

Taak aan allen: hier rustig naar kijken en dan vragen stellen. Lezen+ kijken + feedback op
geven. Voor 1 september.
Jonge kind herschrijven: loopt door Sandra & Ingrid
Verdieping: strategische keuzes in maken
Blended: startdatum en prijs bepalen. Taak bestuur
Prijs vaststellen en datum vaststellen zodat mensen kunnen aanvragen. Bestuur zal hierin
een voorzet aan geven.
Gevraagd wordt of Emmeke en Caroline nog willen meedoen aan de praktijkdagen: Emmeke
geeft aan dat we daar goed over na moeten denken, hoelang ben je goed inzetbaar?
Caroline: als zolang uit de cursus, dan echt ingewikkeld. Weer veel investeren om het goed
te doen. Liever niet: nee
Gezien kwetsbaarheid geeft Jan nogmaals aan dat we de “oude docenten” moeten
koesteren en als Emmeke en Caroline dat willen toch wel inzetbaar kunnen zijn.
Mensen mogen dit uiteraard wel zelf beslissen. Flexibel schild.
Masterclass 2022 geven en ontwikkelen 2023: wie?
Inhoud? Vernieuwingen in de neurologie. Ilse biedt aan: aan dyskinesie hangen? Bijv groep
uit België uitnodigen? Laten broeden.
Website VDKNR aanpassen: Karen en Sandra doen dit
Website RHA: heeft Karen al met RHA gedaan. Nog niet helemaal klaar. Nu aanpassen aan
nieuwe vorm 1-2. Dit loopt.
Dropbox: werkmappen worden wel al een beetje beter gebruikt. Maar de gehele cursus
staat er nog niet. Dit jaar nemen Floor en Ilse dit op zich om alle presentaties in dropbox
opgeslagen zal worden. Zonder kindgegevens/foto’s.
Als je een les maakt, graag ook het lesformat bijstellen en als laatste versie opslaan.
Iedereen mailt de bestanden aan de cursusleiding. Zij zullen het in dropbox plaatsen.
Floor mailt voor start module inlog en WW van dropbox. NOOIT het wachtwoord resetten,
want dan is het voor iedereen weg.
DIO: Lisette vertelt hoe ze het DIO-schap heeft ervaren. Kijkend naar de docenteninhoud
vanuit de positie van een soort cursist. Er worden grote, hoge doelen opgesteld, maar dat is
een leerproces. In module 2 leuk om meer mee te doen. Zo meer betrokken. Leuke dag was
de laatste cursusdag op haar eigen locatie.
Nu aan het afronden in skills. Er wordt en schema gemaakt in welke lessen een actieve rol.
Dit wordt afgestemd met Jan en Ingrid. Verder breed gekeken hoe elke docent de feedback
heeft gedaan. Heel leerzaam.
Didactische opleiding: RHA: lukt niet om aan didactische scholing kan meedoen. Zoeken naar
juiste plek. Met SBOK is hier contact over, maar nu nog geen mogelijkheid.

Verdiepingsmodule oudere CP: stond in de notulen, maar nu goed om even pas op de plaats
in 2022. Iedereen eens.
Rondvraag & afsluiting:
Akkoord ALV VDKNR 4 februari 2022 & evaluatie incompany
EBTA online data: 24-26 sept: digitaal: mensen die willen: melden bij Karen. We vallen nu
wel een beetje buiten de EBTA. We passen niet meer bij de minimal standards. Jan vraagt of
dit het laatste lijntje is? Verwacht wordt dat we hier officieel eruit gaan.
Ingrid: dank voor deze vergadering. Voor februari: bepalen vergoeding voor taken die
uitgevoerd worden. Bijv masterclass, niet in verhouding met gewoon lesuur. Karen geeft
aan: in ALV zal voorstel komen voor verhogen docentvergoeding.
RHA: Ingrid: de vergoeding komt laat. Het is vervelend dat het zo laat komt. Bestuur zal dit
meenemen in het overleg met de RHA.
Emmeke: Emmeke geeft aan dat dit de laatste vergadering is waar ze bij is. Karen geeft aan
dat het leuk zou zijn om na de masterclass op 21 januari met elkaar te gaan eten en afscheid
te nemen.
Sandra: voor de zomer een BBQ houden zou echt leuk zijn, maar dit kan echt pas in het
najaar. Als mensen dit leuk vinden: leuk om te organiseren. Die behoefte is er wel. Geef
maar aan wat iedereen wil. Karen doet een poging.
Floor: niets voor de rondvraag.
Lisette: niets
Jan: Niets
Ilse: vindt het moeilijk om te bedenken wie een goeie fysio is. Misschien toch een vacature
doen? Karen zal functiebeschrijving nog eens erbij pakken (als die er is). Als deze er niet is
dan wordt een ET/Lo lijstje gestuurd aan de fysio’s om dan een vergelijkbaar document voor
hun fucntiegroep op te stellen.
Caroline: er zijn grote plannen voor de komende tijd. Goed focus blijven houden en keuzes
maken wat moet en kan.
Om 11.45 wordt de vergadering gesloten
ACTIES:
Ilse & Ruud: nadenken DIO fysio. Karen stuurt functiebeschrijving ET/Lo
Karen-Jan-Lisette: sprekers delen met masterclass executieve functies -Cie (IT & CS)
Allen: scholingsvoorstel professionalisering bekijken: vóór 1 september zie bijlage
Bestuur: start data en kosten nieuwe blended cursus opstellen
Bestuur: in overleg RHA: meenemen late betaling docenten
Karen: poging BBQ

