
Notulen vergadering IKC Raad 20-01-2021  aanvang Teams: 19:30 uur 

Aanwezig: Iedereen 

Afwezig: - 

 

Vaststellen Vorige notulen:  

Over de notulen van 9 december 2020 zijn geen vragen meer en is hiermee akkoord. 

Verzoek aan Björn om deze op de website te plaatsen, zodat ouders hier ook inzage in hebben.  

 

Mededelingen 

Ongeveer 2 weken geleden heeft Gianni een presentatie bijgewoond over veilig omgaan met 

internet en sociale media. Dit was erg interessant. Nu komt dit thema aan bod in groep 7/8, 

maar de vraag is of dit wellicht ook gegeven kan worden aan groep 5/6? Kinderen komen 

tegenwoordig eerder in aanraking met bovenstaand thema.  

Dit is het overwegen waard en wordt meegenomen in de MT overleg. 

 

Mededelingen met betrekking tot de formatie.  

1 maart start de instroomgroep en dit wordt op dit moment voorbereid.  

In de bovenbouw (groep 7/8) komt juf Dieteke eind maart terug van haar zwangerschapsverlof. Nu 

gaat de juf die haar zwangerschapsverlof invulde weg dus er wordt op dit moment druk gezocht naar 

een vervanger gezocht die voor 1,5 maand haar taken kan overnemen.  

 

Inspectie 

5 januari heeft de inspectie een bezoek gebracht aan Wonderwijs. De inspectie zou in februari ook 2 

keer op IKC Binnenstebuiten komen, maar dit bezoek wordt uitgesteld i.v.m. de 

coronaontwikkelingen.  

Gevraagd wordt of t.z.t. ook een aantal ouders willen aansluiten bij het gesprek met de inspectie. 

Gianni en Claudia zouden dit wel willen, mits het schikt in hun agenda`s.  

 

Vakantierooster 2021-2022 

Het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 wordt vastgesteld en wordt z.s.m. met ouders 

gedeeld. Net als dit schooljaar wordt ook volgend jaar rekening gehouden met de Nijmeegse 

vierdaagse. Dit hebben de scholen in de regio Nijmegen met elkaar afgesproken.  

 

IKC Jaarplan 
Er zijn een aantal vragen over het IKC jaarplan.  
-Onderdeel Maatschappelijke omgeving.  Het verwijzingspercentage is (9). Waar komt dit overeen? 
Waar staat dit voor? Hier wordt naar gekeken.  
-De adviezen naar VO zijn groter dan 95 procent. Deze score komt overeen met waar de kinderen 
ook daadwerkelijk naar toe gaan qua niveau.  
-Succesbepalende factoren: De kinderen geven mede richting en zijn eigenaar van hun eigen 
ontwikkeling. Hoe wordt dit gedaan? Dit zijn uitgangspunten en krachten. De dag- en weektaken in 
combinatie met de thema`s. Door middel van het portfolio wordt gekeken om de ontwikkeling 
vanuit het kind te laten zien. 
IEP LVS (hoofd, hart en handen) wordt ook afgenomen en daarin worden de leerlingen ook meer 
betrokken. Wat kan ik nog uit mijzelf halen is daarbij een vraagstuk. Vanaf nieuw schooljaar 
overgang IEP. 
-Afkorting RIO zorg. Regionaal instituut stoornissen. Zij hebben een adviserende rol binnen school.  
-De opbrengsten zijn passend binnen de populatie van IKC Binnenstebuiten? Resultaten zijn nu van 
Cito en wordt IEP gebaseerd op een landelijk gemiddelde die cito gehanteerd heeft.  Het IKC 



Binnenstebuiten staat in een beter dan gemiddeld gesitueerde wijk. Er wordt gekeken of en hoe de 
doelscore hierop kan worden aangepast. 
 
Onderwerpen m.b.t. MR-training 
Martine bedankt voor het vooronderzoek. 3 februari wordt er een MR basiscursus gegeven. Je kunt 
hier vrijblijvend aan deelnemen. Op 3 maart wordt het vraagstuk opvang en onderwijs besproken en 
deze bijeenkomst valt samen met een vergadering van de IKC raad. Beide cursusavonden worden 
online verzorgd.  

 
Hoe wordt de voortgang van de leerlingen bepaald in Coronatijd?   
Hoe gaat het nu en wat gaan wij eraan doen?  
  
De vraag is hoe achterstand wordt gezien. Groep 8 heeft al een voorlopig advies gekregen. Het 
advies is dan ook kansrijker. De inschrijfdata voor VOscholen worden verlengd, zodat kinderen nog 
meer kunnen oriënteren. De inhoudelijke kant van een achterstand wordt een vraagstuk. LVS 
toetsen worden weer afgenomen 1,5 week later als de leerlingen weer op school zijn. Je gaat in 
principe niet achteruit, omdat je het aanbod niet gehad hebt. Voorgaande schooljaren worden 
daarbij vergeleken. Er wordt gekeken waar de leerlingen staan op het moment dat ze op school zijn. 
Het belangrijkste is om het kind in beeld te houden. Deze gedachte wordt ook gedeeld met ouders in 
de nieuwsbrief en als leerlingen weer op school zijn wordt gekeken wat er nodig is.   
 
De communicatie met ouders gaat over het algemeen goed. De ouders weten de juf/ meester over 
het algemeen goed te vinden. Zorgen en welzijn worden goed gedeeld. De samenwerking met 
ouders is belangrijk. Zoals eerder gezegd is het welzijn belangrijk en dan kijkt de leerkracht waar hij 
of zij op aan kan sluiten.  

 
Noodopvang:  
De noodopvang wordt deze lockdown druk bezocht. De drukte is in vergelijking met de eerste 
lockdown 3 tot 4 keer groter.  Alles wordt nu per bouw georganiseerd. Groep 1/2 en 3/4 wordt het 
drukst bezocht.  
 
Moo 
Het programma Moo wordt nu ook ingezet bij de kleuters. Er wordt nu ook met de kleuters aan 
videobellen gedaan om de binding te behouden. 
 
Vaststellen Thema`s  
Iedereen heeft onderwerpen aangedragen en hiervan is een lijst gemaakt. Gezien de huidige situatie 
met Corona en de hoeveelheid werk is ervoor gekozen om deze thema`s later dit jaar terug te laten 
komen.  
 
Actiepunten  
Reminders:  
3 februari: MR basiscursus,  
3 maart: IKC-raad / MR vervolgcursus.  

 
Rondvraag 
Michiel vraagt wat het doel is van de enquête die gestuurd is naar oud leerlingen van de school. De 
vraag is ook wie dit in moeten gaan vullen (ouders of de oud leerlingen).  
-Er is een enquête gestuurd naar oud leerlingen van de school. Hierin wordt gevraagd of deze 
kinderen iets gemist hebben qua vakken / begeleiding etc. op de basisschool. Er zijn al enkele 
enquêtes terug. Op school wordt dit geëvalueerd. Wat valt er op en waar kun je als school verder op 



anticiperen. 
 


