
 

Notulen IKC-raad 22-sept 2021 
 
IKC-raad-overleggen: 
De voorgestelde data zijn in principe akkoord met 1 opmerking voor 25-02.  
De data zijn nu als volgt: 
 
2021 
22-9 
3-11 
15-12 
 
2022 
26-1 
9-3 
20-4 
25-5 (avond voor hemelvaart) wordt later definitief bepaald 
6-7 

 
Mededelingen: 
Gianni komt de volgende keer met een lijstje voor de notulist. 
 
Björn heeft de tekeningen ontvangen voor de nieuwbouw. 
 
De oproep voor vervanging in 5/6 en 7/8 is uitgezet maar er is op 2 vacaturemeldingen geen 
reactie gekomen. De hoop is op een (niet-gekozen) kandidaat bij actuele 
sollicitatieprocedures op andere scholen. Via de invalpool is geen leerkracht te regelen. Deze 
problematiek geldt zowel voor opvang als voor onderwijs. Zonnekinderen heeft besloten 
geen extra kinderen meer te contracteren voor de opvang. Als dit betekent dat er meer 
begeleiding nodig is dan zal Zonnekinderen moeten weigeren. 
 
De gezamenlijke notulen van de IKC-raad vormen het jaarverslag van de IKC-raad.  
  
Schoolondersteuningsprofiel 
Bij opm over Lange termijn: wat is “sterrenreis”? Binnenkort komt er meer informatie in een 
mailing.  
Overlapt het met ‘hart en handen’ Niet echt. Hart en handen is echt voor de kinderen.  
 
NPO-gelden 
In de toekomst zal de school NPO-gelden moeten reserveren; je kunt ze niet doorschuiven 
naar volgend jaar. Door de NPO gelden kunnen b.v. in de toekomst een extra groep in stand 
gehouden worden.  



 
Sluiting schoolplein 
Silvia Witkamp van de Stichting Wonderwijs neemt contact op met de gemeente, vervolgens 
een brief aan de wijkbewoners. I.s.m. wijkplatform. Tevens afspraken maken over 
sleutelbeheer, toezicht, etc. 
 
Onderwerpen jaarplan te bespreken 

 Betrokkenheid ouders & Klankbord (even parkeren tot na directeuren-overleg i.s.m. 
De Vries) 

 Vergelijkbare acties richting personeelsgeleding. 

 Definities ouderbetrokkenheid, oudertevredenheid,  

 Reglement op orde 

 Samenwerking Zonnekinderen / vorming IKC-raad. 

 Universeel maken van het jaarplan IKC. 
 
Rondvraag 
Mendy 
Zijn er nieuwe regels omtrent het vervallen van de 1,5m regel door corona? De school is in 
afwachting van de nieuwe protocollen vanuit RIVM en regering.  
 


