Notulen IKC-raad overleg van 2 juni 2021
Mededelingen
N.a.v. vraag van Barbara: de notulist deelt na de vergadering de notulen met de leden van de
IKC-raad. Björn ontvangt definitieve versie van Gianni en plaatst de notulen op de website.
Bjorn: de speelplaats was openbaar speelterrein. Na gesprekken met gemeente over de
verantwoordelijkheid, waarbij is gesteld dat Wonderwijs verantwoordelijk is voor
gebeurtenissen op het plein tijdens en na schooltijden, heeft Wonderwijs besloten om
openings- en sluitingstijden te gaan hanteren. Bewoners van de wijk worden d.m.v.
persbericht op de hoogte gesteld. De directe aanleiding voor deze beslissing wordt door
Wonderwijs op papier gezet en nog gedeeld met IKC-raad leden.
Jan Willem: terugkoppeling GGD van BSO combineren met terugkoppeling inspectie bezoek
school.
Stavaza Corona
- Bijzonderheden afgelopen 6 weken: Geen bijzonderheden. Er worden wel
besmettingen gemeld, maar dit heeft geen gevolg gehad voor de groepen op school.
Twee weken geleden is de laatste melding van de GGD geweest over een besmetting.
- Kamp, musical en schoolreis: er wordt onderzocht wat er mag en kan.
- Kamp: Het dagprogramma gaat waarschijnlijk door, het nachtprogramma
waarschijnlijk niet. Een aantal leerkrachten heeft aangegeven niet in tenten met
leerlingen te willen overnachten. Dit is begin volgende week duidelijk en wordt dan
ook naar ouders gecommuniceerd.
- Schoolreisjes: de grootste uitdaging is het vervoer. De verwachting is wel dat dit in juli
door kan gaan.
Oude start- en eindtijden: leerkrachten, maar ook ouders willen graag weer naar de normale
tijden. O.a. door aantal uren gemiste onderwijstijd.
Groepen 3/4 en 5/6 maken gebruik van verspreide ingangen. Dit moet veilig kunnen verlopen.
Groepen 1/2 gaan gebruik maken van twee poorten, i.p.v. één bij het plein bij de
hoofdingang.
De inloop kan dan weer voor alle groepen van 8.20 uur tot 8.30 uur plaatsvinden.
Voor specifieke gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden.
Gezamenlijk invullen enquête GMR
Als IKC-raad kunnen we verwijzen naar de analyse die gemaakt is door Agnes en Danny.
Iedereen is het er over eens dat er een goede samenwerking was tussen de IKC-raad en
school.
De IKC-raad is tevreden over de betrokkenheid.
Door de afstemming met de opvang was het thuisonderwijs goed te organiseren.
Gianni vult namens de IKC-raad de enquête in en ontvangt de bijlages met analyse van Björn.
Terugkoppeling inspectiebezoek
De school heeft een positieve beoordeling ontvangen! Het inspectierapport wordt nog met de
IKC-raad gedeeld.
De BSO heeft een onverwachte, telefonische inspectie van de GGD gehad. De nadruk lag
hierbij op de relatie met kinderen en het contact met ouders. De BSO heeft een goede
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beoordeling ontvangen. Dit wordt gecommuniceerd naar de ouders en het verslag is terug te
lezen op de website van Zonnekinderen.
Aanvliegroute ihkv nationaalonderwijsplan (NPO)
- Over het proces zijn de leerkrachten tevreden. Het team is betrokken geweest bij het
maken van dit plan. Er is een analyse gemaakt n.a.v. de enquête onder de
leerkrachten over de ‘achterstanden’ en welke hulp hierbij gewenst is.
- Deze analyse wordt nog gedeeld met IKC-raad.
- Het geld van de werkdrukgelden en NPO is samengevoegd.
- Bij spelling en grammatica is de grootste achterstand te zien. Dit sluit aan bij het
verbeterplan voor spelling/taal dat al gemaakt is.
- In groep 3/4 is er achterstand bij het lezen.
- In groep 5 t/m 8 zijn er bij begrijpend lezen en rekenen de minste zorgen.
- De executieve functies hebben in alle groepen de meeste aandacht nodig. Het plan is
er ook op geschreven om deze vaardigheden te gaan versterken.
- Er is duidelijke voorkeur voor het inzetten van extra leerkrachten. Iedere unit krijgt
een fulltime leerkracht extra.
- Leerkrachten die starten in de ondersteuning krijgen het schooljaar daarop de
mogelijkheid om voor een eigen groep te staan.
- De kinderen krijgen nog een korte enquête.
- Ook maatschappelijk werk, de jeugdarts, het samenwerkingsverband en een
orthopedagoog zijn betrokken geweest bij het opstellen van het plan.
- De ouders IKC-raad krijgen een korte enquête, ook dit wordt meegenomen in de
analyse.
- Er moet een verantwoording voor inzet NPO geld naar het bestuur gestuurd worden.
- De berekening van het bestuur komt ook in analyse. Het door het bestuur
gereserveerde geld gaat terug naar de scholen als er geen kosten gemaakt worden.
- NPO wordt volgend schooljaar geëvalueerd door de IKC-raad.
Vraag Monique over de formatie: de instroom in de kleutergroepen lijkt laag. Antwoord:
Gaandeweg van het schooljaar komen er meer aanmeldingen. Daarnaast is er door de
ontwikkeling van de wijk ook minder aanwas van nieuwe leerlingen.
Stavaza huisvesting
Paula, Björn en Jan Willem hebben samen naar het plan/de schets van de nieuwbouw van de
twee lokalen gekeken. Er is nu een definitieve tekening.
Op 8 juni wordt de uitbreiding besproken in gemeenteraad. Er komt dan duidelijkheid over de
toestemming hiervoor.
Bij toestemming kunnen we schooljaar 22/23 starten met 2 extra lokalen. Door gebruik te
gaan maken van de extra lokalen kan de leerlingenstop voor de groepen 2 t/m 8 er weer af.
Hoe verder als ikc-raad
- Het is vooral zinvol als iemand van Zonnekinderen vanuit motivatie deel wil nemen
aan (een deel van) de vergadering.
- Jan Willem denkt dat er collega’s zijn die hier mogelijk interesse in hebben.
- Wel scheiding maken tussen bijdrage opvang en school. Misschien deels aansluiten
waar zinvol.
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Met medewerker(s) Zonnekinderen erbij kunnen we de betrokkenheid tussen school
en opvang bij het IKC vergroten.
Opnieuw oproep voor ouders van de opvang bij start nieuwe schooljaar.
Wens om het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen met een medewerker
Zonnekinderen erbij.
We willen vooraf de agenda delen in de nieuwsbrief zodat ouders die interesse
hebben aan kunnen sluiten bij de vergadering. Hier willen we voor de eerst volgende
vergadering (30 juni) mee beginnen.
In weekflits zou de IKC-raad agenda gedeeld kunnen worden voor leerkrachten en
medewerkers opvang.
We willen gaan vergaderen rond een thema. Startend vanaf het nieuwe schooljaar. Op
30 juni kunnen we een planning maken van de thema’s voor het nieuwe schooljaar.

Rondvraag en sluiting
Mendy: kunnen de rapportgesprekken plaatsvinden op school? Antwoord Björn: Daar waar
het kan vinden de gesprekken op school plaats. Het OMT komt binnenkort met een advies
over versoepelingen in het onderwijs.
Barbara: gaat uitleg Iep toets naar 30 juni? Antwoord: ja
Danny: delen we nu de resultaten van de eindtoets? Toelichting Danny:
- 79,7 is de score van het landelijk gemiddelde.
- 78,9 is de score van IKC Binnenstebuiten. Dit ligt iets lager dan het landelijk
gemiddelde. Dit komt voornamelijk door ‘taalverzorging’ zoals eerder besproken met
het NPO plan.
- Er stromen relatief minder kinderen door naar VWO niveau.
- Er is al een plan (hoog)begaafdheid gemaakt door Barbara om o.a. de doorstroom
naar het VWO te verbeteren. Ook de opvang is hierbij betrokken. Het doel is om de
groep (hoog)begaafden beter in zicht te krijgen en andere begeleiding te gaan geven.
- De plusgroepen blijven bestaan. Er wordt gekeken naar verrijking in de groepen en
een doorgaande lijn hierin.
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