Notulen Kenniskring Jeugd
Aanwezig
Afwezig
Notulist

: Inge Hock, Ellen Roskes, Rik Claasen, Antoon Albers, Sjoukje Heeringa en Thomas
Vervoort.
: Marianne van Baal(mk).
: Ilze arts

Datum

: 18 december 2018

1) Welkom/Agenda
Ellen opent het overleg en heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.







2) Mededelingen
Zaterdag is een persbericht geplaatst in het Brabants Dagblad. Ilze stuurt het door.
Antoon heeft iemand gevraagd zijn taak te vervangen m.b.t. kennis en ervaringen over
gespecialiseerde jeugdzorg. Dit loopt en Antoon is positief over de voorgang.
Inge is in contact met een leerkracht die wellicht wil en kan toetreden aan de KK Jeugd in de
nabije toekomst.
Rik gaat een persoon uit zijn netwerk, met kennis en ervaring in het basis onderwijs, vragen
om toe te treden aan de KK Jeugd.
Thomas geeft aan dat hij meer ruimte krijgt op zijn werk-planning. Het overleg wordt
verplaatst naar de woensdag. Thomas vraagt ook zijn buurman om toe te treden aan de KK
Jeugd.
Ellen zal Cootje opnieuw benaderen en geeft aan dat nieuwe leden heel welkom zijn.

3) Verslag 18/12
Ellen heeft vrijdag 18 jan. Het gesprek met Sander om 9 uur. Rik sluit aan. Ellen vraagt Irma erbij.
Het verslag is vastgesteld.



4) Symposium; organisatie en programma
Allen, de uitnodiging doorsturen naar eigen achterban en controleren of alle belangrijke
contacten een uitnodiging gehad hebben. Adressenlijst is door Ilze doorgestuurd.



Badges en ter plekke aanmelden, is niet nodig. Mensen die nog geen contactgegevens hebben
achtergelaten krijgen hier wel de gelegenheid toe als zij eventueel verslag willen. . Ilze zorgt
voor pen en papier en eventueel een tafeltje. Ilze maakt badges voor alle leden van KK Jeugd.



Iedereen, probeert aanwezig te zijn op het symposium en is ruim voor aanvang aanwezig om
de genodigden op te vangen, 13 uur.



Ellen vangt Adri en Rene en Kees op.



Ilze of Irma, PowerPoint maken met programma wat geprojecteerd wordt vanaf de start op het
scherm.



Allen, Blocnootjes plus pen op de stoelen klaarleggen.



Ilze Mandje voor deponeren van de vragen regelen en klaarzetten vooraan.



Aanstaande dinsdag, 18 uur gaan Thomas en Irma opnamen maken samen met jongeren. De
opnamen vormt Irma om en worden gedurende het symposium afgespeeld. Hierbij blijven de
jongeren anoniem. Thomas checkt zijn agenda voor de zekerheid en houdt hierover contact
met Inge en Ellen (Inge is reserve).



Noud Bongers wil tegen een kleine vergoeding (maximaal 195 euro) muziek ten gehore
brengen met teksten die aansluiten op de inhoud van het symposium. Mogelijke planning is om
hem te laten zingen voor het interview-gedeelte. Daarnaast mogelijk een intermezzo tijdens de

pauze. Ellen neemt contact op met de penningmeester over de mogelijkheden rondom de
kosten. En vervolgens met Noud.


Sjoukje en Rik gaan de vragen selecteren en daarmee de sprekers interviewen. Ze stemmen
dit samen af.



Kees van Geffen geeft een impressie over de voortgang aan het einde van het symposium.
Hiervoor heeft Ellen nog contact met hem.



De borrel is in de kantine en iedereen is hiervoor uitgenodigd. Ilze zorgt dat iedereen toegang
heeft tot de kantine.



Ellen en Rik bespreken 18 jan. met Sander en Irma de logistiek en techniek rondom het geluid/
beeld/kapstokken/catering/toiletbordjes



Ilze neemt folders en de banners (ASD) mee.



Ilze verzamelt de vragen in Word die vooraf worden ingezonden en Ellen koppelt ze door naar
de sprekers.



Ellen en Irma bespreken de toestemming van de aanwezigen m.b.t. het te maken
filmmateriaal. Irma verzorgt het filmen en delen op You tube.
5) Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Inge vraagt hoe het zit met de voortgang van de KK overstijgende werkgroepen. Ellen neemt deze
vraag mee naar het algemene overleg.
Rik is half april en begin mei niet aanwezig. Sjoukje is het komende overleg niet aanwezig.
6.

Afsluiting

Antoon is vandaag voor het laats aanwezig en Ellen dankt hem hartelijk voor al zijn inbreng de
afgelopen 5 jaar. Antoon heeft met veel plezier aan de activiteiten deelgenomen en zich ingezet
voor de ASD Oss. Hij dankt iedereen voor de prettige samenwerking, inspiratie en ondersteuning.
Ellen sluit het overleg en dankt iedereen voor zijn of haar inzet.
Actie en afsprakenlijst
Datum
Actor
190108
Ellen
190108
Allen
190108

Ellen

180108

Ilze

Actie
PGB op agenda van het komende overleg
Acties voor het symposium uitvoeren
volgens (lijst n de notulen)
Bij het algemeen overleg de voortgang van
de kk-overstijgende werkgroepen
bespreekbaar maken
Nieuwe jaarplanning maken

Deadline
z.s.m.
Aanstaand
e vrijdag
z.s.m.

