
Notulen vergadering IKC raad 09-12-2020 
 
Notulen vorige keer 
Claudia heeft de notulen gemaakt, maar zijn niet verstuurd. Zij zal dit zsm doen. 
 
Mededelingen 
Frietkraam 
Gianni heeft contact gehad met de gemeente betreffende de frietkraam. Deze kan niet meer worden 
verplaatst, aangezien de vergunning al is verleend voor de komende 4 jaar. Er is wel een stroompunt 
aangelegd, zodat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de aggregaat die zorgde voor 
stankoverlast. 
 
Aanmelding nieuw IKC lid 
Er zijn 0 reacties vanuit de Zonnekinderen op de vacature. Gianni heeft contact gehad met Jan 
Willem om te kijken of er nog een herhaalde oproep gedaan kan worden. Een idee is ook nog om 
mensen actief te benaderen via persoonlijk contact. Misschien levert dat nog wat op. 
 
Mededelingen Bjorn 
Instroomgroep 
Met ingang van 1 februari hebben we de mogelijkheid om een instroomgroep te starten op de locatie 
De Zon (Zonnekinderen). We hebben vorig schooljaar ook deze locatie gebruikt voor de 
instroomgroep. 
 
Aanvraag uitbouw 
In het voorjaar wordt de aanvraag om uit te breiden met 2 lokalen behandeld in de gemeente 
Lingewaard. 
 
Studiedag 
Op de studiedag hebben we kennis gemaakt met het LVS IEP. Na de Kerst volgt de informatie aan de 
IKC raad. 
 
Bezetting 
De procedure van de vervangingen van groep 3-4 worden voor de Kerstvakantie afgerond. Het gaat 
om zwangerschapsverlof in aangepaste versie als gevolg van Corona. In groep 5-6 lichtblauw is de 
vervanging gewijzigd. De eerste vervangende leerkracht heeft per 1-12-2020 een baan buiten het 
onderwijs geaccepteerd.  
 
Terugkoppeling GMR 
Notulen zijn rondgestuurd, zijn verder geen vragen/opmerkingen over. 
 
IKC-raad jaarplan 
Hoe willen wij de IKC-raad verder vormgeven? Willen we alleen stukken “aftikken” of willen we ook 
actief meedenken en participeren in de plannen? De IKC-raad zou graag willen meedenken en dieper 
op onderwerpen, die spelen op school en opvang, willen ingaan.  
 
Uit de brainstorm kwamen de volgende ideeen: 

 Thema’s agenderen die voortvloeien uit inspectie-onderzoek en/of visitatie 
 Tevredenheidsonderzoek onder ouders 
 ARBO verslag 
 Vanuit het jaarplan zijn er ook thema’s die verder kunnen worden uitgediept 
 De vraag neerleggen bij ouders: “ Wat is goed onderwijs?” 



De IKC-raad zou graag meer betrokkenheid willen zien van de ouders. In het verleden is hier ook 
aandacht voor geweest en is er een plan ouderbetrokkenheid 2.0 ontwikkeld. Dit is niet verder 
uitgevoerd, aangezien de school bezig was met de ontwikkeling van OGO. 
 
Om toch die ouderbetrokkenheid bij de IKC-raad te vergroten zijn de volgende ideeen ontstaan: 

 Klankbordgroep organiseren; ouders uitnodigen en bepaalde thema’s met ouders bespreken 
en dit verder oppakken.  

 Als er thema’s zijn besproken met opbrengst, publicatie op website van IKC-Binnenstebuiten 
 Visitatie voorbereiden samen met ouders 

 
Het doel is om informatie op te halen en de onderwerpen mee te nemen in verbeterplannen. 
 
Als IKC-raad hebben wij de volgende thema’s al genoemd voor verdere uitdieping: 

 Passend onderwijs 
 Overgang van kinderopvang naar basisschool 
 Ontwikkeling van doorgaande lijn spelling 
 IEP leerlingvolgsysteem 
 SEO (sociaal en emotionele ontwikkeling, hoe ziet dat eruit binnen het IKC?) 
 Voorbereiding op het VO; hoe wordt dat gedaan? 
 Overgang van groep 2 naar groep 3 

 
Concreet hebben we over dit agendapunt afgesproken: 
 

 Als je nog meer thema’s hebt; deze mailen naar Gianni 
 Bjorn doet oproep in nieuwsbrief naar ouders welke thema’s er bij hen leven 
 Thema’s worden in kleine groep voorbereid voor de IKC-raad vergaderingen (misschien dan 

ook noemen op de website waar de vergadering dan over gaat?) 
 
Rondvraag 
Martine vraagt hoe het zit met de scholing voor IKC-raad. Gianni heeft geprobeerd om contact te 
maken met Dennis, maar is tot op heden niet gelukt.  
Actie: Martine gaat informatie ophalen bij Wonderwijs/vakbond wat betreft scholing. Martine, 
Barbara, Mendy en Claudia hebben hier wel belangstelling voor. 


