
 

 

Agenda 25 mei 2022 (19:30 uur) 
(Fysiek) 
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Opening  Gianni x   

Mededelingen Allen x   

Plaatsing groepen op Abacus Björn    

Formatie (zie bijlage) Björn   x 

Werkdrukgelden Danny   x 

Schoolgids (zie bijlage) 
Uitgangspunt is de vorige IKC gids met daarbij een aantal 
wijzigingen/aanvullingen: 
 

• Opm dat de gids is goedgekeurd door ikc raad 
en bestuur 

• Verwijzing naar Wonderwijs naar specifieke 
documenten 

• Leerplicht, verlof en schoolverzuim 
• Persoonsgegevens met verwijzing naar ABC 

website 
• Wat kleine tekstuele aanpassingen vanuit 

opvang en onderwijs. 

 

Björn x   

Resultaten eindtoets Danny x   

Brainstorm: Hoe ouders betrekken bij overleggen 
/ welke onderwerpen agenderen volgend 
schooljaar. 

Gianni x   

     

Rondvraag Gianni X   

 

Mededelingen 

• Het definitieve verslag van de visitatie is ontvangen. Dit verslag wordt gedeeld op 
website. 

• Er is naar ouders gecommuniceerd welke twee groepen naar de Abacus gaan. Dit 
betreft 2 groepen 1 / 2. De keuze hierop is gevallen op onder meer de volgende 
criteria: kwaliteit van onderwijs / ervaren leraren; sociaal emotionele ontwikkeling 
(meer naast elkaar spelen dan met elkaar) en recente ervaring met de 
instroomgroepen op de dependance in de afgelopen jaren. 

 
Formatie 

• De formatie is inclusief de inzet van geld/uren werkdrukgeld en NPO gelden 

• Danny, Barbara, Martine stemmen in met formatie/inzet werkdrukgeld/NPO geld 

• I.v.m. afwezigheid moet Monique nog akkoord geven 
 



De regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders is besproken. 
Danny, Barbara, Martine stemmen in met deze regeling. Monique moet nog akkoord geven. 
 
Werkverdelingsplan: Barbara en Martine hebben woensdag 1 juni overleg hierover met 
Björn. Dit komt bij de volgende vergadering terug. 
 
Terugkoppeling Zonnekinderen: 

• De BSO heeft door personeelstekort 2 groepen moeten sluiten deze week 

• Er gaan 3 nieuwe collega’s starten 
 
IKC gids 
Iedereen neemt IKC gids door en geeft eventuele vragen/aanpassingen door aan Gianni 
Binnen 10 dagen reactie.  
Ook vanuit Zonnekinderen wordt de gids doorgekeken.  
 
Eindtoets Iep 
Danny heeft de uitslag van de Iep eindtoets met de MR leden doorgenomen. Een 
samenvatting hiervan wordt gedeeld met ouders.  
 
Brainstorm 
Hoe kunnen we ouders en teamleden beter/meer betrekken bij de onderwerpen die door de 
IKC-raad besproken worden? 
 

• Björn heeft binnenkort een gesprek met Peter de Vries over ouderbetrokkenheid. De 
opbrengsten van de enquête naar de ouderbetrokkenheid bij ons op school worden 
dan doorgenomen. Er komen wellicht ook suggesties naar voren om ouders meer te 
betrekken bij de IKC raad. Björn koppelt dit terug.  

• Aankondigen in nieuwsbrief wanneer er een vergadering is en met welke inhoud 

• Het organiseren van (onderwijsinhoudelijk) thema avonden 

• Random ouders uitnodigen om deel te nemen aan IKC-raadvergaderingen of 
klankbordgroepen 

 
Rondvraag 
geen 
 
 


