
IKC-raad 24-06-2020 conceptverslag 
 

Agenda 24 juni 2020 (20:00 uur) 
Wie / ingediend 
door 

Infor-
merend 

Ad-
vies 

Ter 
vast-
stelling 

Opening & vaststelling notulist Gianni x   

Mededelingen Allen    

Terugkoppeling GMR (als er iets te melden valt Claudia x   

Werkdrukgelden (Zie bijlagen) Danny   PMR 
Formatieplan Björn   PMR 
Bezetting KDV/BSO Jan-Willem x   

A3-jaarplan Björn x   

IKC-koersplan (na zomer vaststellen) Björn x   

Vergaderplanning IKC-raad komend schooljaar (zie 
hieronder) 

Gianni   x 

Samenstelling en grootte IKC-raad Gianni  x  

Vandalisme school= en opvangplein Jan – Willen x   

Vakantieboekje en -site voor kinderen uit de buurt 
(www.zonnekinderendorp.nl (nog onder constructie) 

Jan – Willem x   

Corona: Terugblik, vooruitblik, wat is er geleerd Allen x   

Rondvraag Allen x   

 
 
Agenda 24 juni 2020 (20:00 uur) 

Opening, Michiel notulist 
 
Mededelingen 
Gianni: Dank en bloemen voor José die vandaag haar laatste IKC-raad vergadering deelneemt. 
Björn:  

 Een RI&E doorlopen; geen opmerkelijke zaken. 

 Gesprekken met de gemeente over uitbreiding met extra  lokalen en het behoud van de dependance na 
de afgesproken 10 jaar lopen moeizaam. Vooralsnog geen (re)actie vanuit IKC gevraagd. 

 Besloten is (i.o. met bestuurders) om geen zij-instroom toe te laten de komende periode.  

 Van 1 groep is gerapporteerd dat 3 kinderen ziekteverschijnselen vertoonden zoals door het RIVM 
aangemerkt als potentieel corona. Kinderen zijn thuisgebleven. Onderzoek door GGD naar corona vindt 
plaats.  

 Selectiegesprekken voor functie nieuwe bestuurder bij Wonderwijs loopt. 
 
Terugkoppeling GMR  
Claudia: geen bijzonderheden 
 
Werkdrukgelden  
Danny: Het loopt eigenlijk heel goed zoals het nu loopt! Expliciet genoemd: Jeffrey met bewegend rekenen.  
Unaniem instemming voor continueren besteding werkdrukgelden. Vooralsnog geen overschot in de beschikbare 
gelden. 
 
Formatieplan 
besproken incl alternatieven. Unaniem instemming. 
 
Bezetting KDV/BSO 
Personele bezetting KDV/BSO kende wat wijzigingen. Bij Loovelden is afname van kinderen door het corona-
effect beperkt gebleven maar andere (kleinere) vestigingen ondervinden aanzienlijke problemen.  
 
A3-jaarplan 
Enkele vernieuwingen worden gepresenteerd: 

 muzieklessen in groepen 3/4. 

 lessen 'bewegend leren' worden meer structureel gegeven. 

 Methode spelling vanaf groep 5/6 wordt vernieuwd.  
 

http://www.zonnekinderendorp.nl/


IKC-koersplan (na zomer vaststellen) 
Dit is het voormalig schoolplan en dat wordt momenteel samengesteld.  
 
Vergaderplanning IKC-raad komend schooljaar (zie onder het verslag) 
 
Samenstelling en grootte IKC-raad 
Besluit om te groeien met 1 ouder van IKC en 1 medewerker vanuit Zonnekinderen. Procedure voor de 
oudergeleding wordt na de zomervakantie gestart. Jan Willem informeert voor deelname bij Zonnekinderen. 
Daarnaast wordt vervanging voor José gezocht.  
 
Vandalisme school en opvangplein  
Diverse vernielingen aan schoolgebouw/schoolplein zijn gesignaleerd alsmede afval (karton & plastic wietzakjes). 
Hoe daarmee adequaat om te gaan? Welke landelijke best-practices zijn heirvoor? Te denken valt aan extra 
oplettendheid van wijkagent, boa's en ouders, omwonenden. Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zal Björn 
hieraan aandacht besteden: welke acties kunnen ooggetuigen ondernemen? Telefoonnummer wijkagent / 
buurtpreventie-apps/ ….etc. Er wordt geopperd om (dummy-)camera’s op te hangen. 
 
Vakantieboekje en -site voor kinderen uit de buurt (www.zonnekinderendorp.nl (nog onder constructie) 
Zonnekinderen geeft een zomervakantieboekje uit: voor kinderen die nu al opvang-uren afnemen, maar ook voor 
andere lln van De Boemerang én zelfs overige kinderen uit de wijk.  
Programma zal kosteloos aangeboden worden. 
 
Corona: Terugblik, vooruitblik, wat is er geleerd 
Een uitvoerige evaluatie zal volgen maar enkel begrippen komen alvast boven borrelen: 

 afstandsleren: veel complimenten voor iedereen die zich heeft ingezet om zo snel en succesvol het 
onderwijs op afstand te realiseren! Verbeterpunten zijn er uiteraard altijd. 

 Geen ouders in de school geeft meer rust / eerder beginnen met school.  

 Meer/ snellere vergroting zelfstandigheid / zelfredzaamheid van de kinderen.  
 
Rondvraag 
geen opm. / vragen 
 
 

Vergaderdata: 2020 - 2021 

 
2020 
16-9 
28-10 
16-12 
 
2021 
27-1 
10-3 
21-4 
26-5 
30-6 

http://www.zonnekinderendorp.nl/

