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1.Enschede
De Vrije School De Noorderkroon is samen met Christoforus formeel een Integraal Kindcentrum(IKC). Een IKC behoort
formeel een eenhoofdige leiding te hebben. De aansturing van onze kinderopvang in Enschede is vanaf het begin af
aan verlopen met de nodige uitdagingen. De begroting 2018 laat zien dat de financiële stabiliteit in Enschede nog niet
is bereikt. Verlagen van de personele kosten dmv verlaging coördinatie kosten kan een mogelijkheid zijn om deze
vestiging rendabeler te maken. De huidige schooldirecteur gaat na dit schooljaar met pensioen. Verkennende
gesprekken zijn gestart om na te gaan of een combinatiefunctie schooldirecteur/coördinator kinderopvang tot de
mogelijkheden behoren .
2. Almelo
Het aantal bso kindplaatsen is momenteel 15. Een doorgroei naar 20 is wenselijk om de rendabiliteit van deze vestiging
te vergroten. De school is bereid daartoe de grote zaal beschikbaar te stellen voor bso activiteiten.
3.Apeldoorn
Het proces mbt de verbouwing verloopt rustig. De sanering van de aanwezige asbest in de school is zonder problemen
voor Christoforus verlopen. Het vervoer van de bso kinderen levert geen /weinig organisatorische problemen op. Het
kinderaantal van het kinderdagverblijf loopt terug. De BSO kan (tijdelijk)niet groeien omdat er een beperkt aantal
plaatsen in de taxi is en we geen gebruik kunnen maken van de grote zaal gedurende de renovatie.
4. Stand van zaken nieuwe Arbo-wet
De keuze voor een Arbo dienst zal binnenkort worden gemaakt. Binnen de werkzaamheden van de huidige
beleidsmedewerker zal ruimte worden gemaakt voor de functie van preventie medewerker.
5. Stand van zaken invoering wet AVG
Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG
zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Over de concrete invulling van veel bepalingen
uit de AVG bestaan nog onduidelijkheden. Nathalie Balk zal zich gaan bezighouden met deze materie die vooral
administratieve consequenties zal hebben.
6. Vanaf 1 maart continue screening personenregister
Vanaf 1 maart gaan vrijwilligers, stagiairs, conciërges van scholen, zelfstandigen die bso activiteiten verzorgen onder de
continue screening van het personenregister vallen. De organisatie moet dan naast het aanvragen van VOG’s ook
zorgen voor (ont)koppeling aan onze organisatie. Bestaande VOG’s mogen niet ouder zijn dan 2 maanden. Veel VOG’s
zullen opnieuw moeten worden aangevraagd op kosten van Christoforus. Er zal een centraal registratiesysteem
moeten komen .
7. Beperkte groei 2017
De voorlopige cijfers laten een beperkte groei van de omzet zien. De loonkosten bedragen ongeveer 80% van de
omzet. De groei loopt achter bij de landelijk gemiddelde groei in de kinderopvang.

