
 

IKC-raad vergadering IKC de Tamboerijn. 

 

Notulen: Inge 

Datum: 22-09-2022 

Bijlage: informatie Vestersbos 

Aanwezig: Dennis, Wouter (OG Onderwijs), Bertram, Inge, (OG Zonnekinderen), Monique, Maaike, Meike (PG), 
Wendy (dir) 

 

1. Opening 

Maaike opent de vergadering. Tom heeft zich afgemeld. 

2. Mededelingen 

-Angela heeft gemaild en aangegeven te willen stoppen als lid van de IKC raad. 

-MR training; vrijwel iedereen heeft deze training gedaan. 

-energiekosten: er is een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. Er wordt een stijging van 30% van de 
kosten verwacht en helaas loopt het contract af. De extra kosten kunnen gedragen worden uit de reserves. We 
zijn een van de weinige scholen die niet voorzien zijn van zonnepanelen, kosten voor electra zullen ook stijgen. 
Zowel zonnepanelen als airconditioning hebben de aandacht. 

3. Vestersbos 

Er is op 13-09 een mail over Vestersbos naar alle IKC leden verstuurd. Er is geen nieuwe informatie vanaf dat 
moment. 

Toegevoegd als bijlage. 

4. Tevredenheidspeiling 

De uitkomst van ouders is gedeeld via de mail naar de IKC leden. De uitkomst van de leerlingen wordt nog 
rondgestuurd via de mail. Kinderen vanaf groep 6 hebben de enquête ingevuld. Volgende 
tevredenheidsonderzoek staat gepland in het najaar van 2023. 

De uitkomsten zijn met het team bekeken en er wordt nog bepaald welke actiepunten daaruit voortkomen. Aan 
de jaarplannen wordt op dit moment gewerkt, de volgende vergadering zal dit teruggekoppeld worden. 

5. NPO 

De plannen voor de NPO gelden zijn voor 2 jaar gemaakt. Het eerste jaar is voorbij, dit is het 2de jaar. Het 
meeste geld is naar personele inzet gegaan, meer handen in de groep. Iedere dag in elke groep een paar uur 
ondersteuning.  Vorige jaar werd deze extra ondersteuning vaak als inval gebruikt om geen klassen naar huis te 
hoeven sturen, maar komend jaar is de bedoeling de gelden echt voor extra handen te gebruiken. Het budget 
moet voor augustus 2025 op zijn. Er zijn mogelijkheden om de plannen verder voort te zetten met het budget uit 
de reserves als het nodig is. Het plan was ook om flink te investeren in cultuur, dat is vorige schooljaar niet 
gelukt. Dat gaat dit jaar wel gebeuren, op welke manier wordt nog uitgezocht. Het is moeilijk te evalueren wat 
het effect is van de NPO gelden, extra handen in de groep is de grootste investering geweest. Het plan zoals het 
gemaakt is loopt tot 2023. 

 



6. Corona 

Ieder school is verplicht een corona draaiboek te maken. Er zijn verschillende scenario’s uitgeschreven.  In elke 
scenario komt er wat bij qua maatregelen. Voor 1 oktober moet dit document door de IKC worden goedgekeurd. 
Voor elke opschaling is een week de tijd om het volgende scenario toe te passen. De linker kolom is landelijk 
beleid, daar hoeft de IKC raad niet over te oordelen. Dit document is ook Liemers breed besproken zodat er 
zoveel mogelijk eenduidig beleid is. Helemaal uniform maken lukt niet omdat verschillende scholen andere 
indelingen hebben en daardoor andere maatregelen. 

 

7. Rondvraag: 

-Hoe zit het met gebruik van Parro door leerkrachten onder schooltijd? 

Parro wordt gebruikt door leerkrachten om s’ morgens te kijken of er ziekmeldingen zijn maar ook onder 
bijvoorbeeld gym of ICT les. 

-Hoe gaat school om met minder gepaste websites voor kinderen waar ze per ongeluk of expres opkomen? 

We willen dit als school niet afschermen, maar wel kinderen in de gaten houden. Mochten ouders constateren 
dat kinderen minder gepaste websites bewust of onbewust bezoeken dan is het zinvol de leerkracht te informeren 
of in elk geval navraag te doen bij de leerkracht. 

-Hoe gaat het met Zonnekinderen? 

Er is sinds de overname veel onrust, personeelstekort. Wat hier opgemerkt wordt is dat de visie waar zij voor 
stonden met pijlers op dit moment weinig van terug te zien is. Ouders weten Zonnekinderen goed te vinden als 
het gaat om onvrede, nadeel is dat school hier minder van mee krijgt. We krijgen klachten van ouders niet direct 
mee. Opvang heeft nog een integraal stukje met school. BSO wordt echt door Zonnekinderen aangestuurd. Er is 
telefonisch contact met de waarnemend directeur geweest en ze zijn veel mensen aan het werven en wordt hard 
over nagedacht hoe dit beter kan organisatiebreed. 

-Op verschillende scholen gebruiken ze binnen een MR/ IKC raad sharepoint , er wordt gekeken of dat ook 
binnen de IKC raad gebruikt kan gaan worden. 

-Hoe zit het met de ouderbedrage? 

Vooralsnog blijft deze gelijk maar komt volgende vergadering op de agenda hoe hier in de toekomst mee om te 
gaan. 

8. Sluiting vergadering. 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

Volgende vergaderdata op een rijtje:  

22-09-2022 

• Donderdag 22 september  (notulist; Inge) 

• Maandag 21 november  (notulist; Wouter) 

• Donderdag 26 januari  (notulist; Angela) 

• Maandag 6 maart  (notulist; Bertram) 

• Donderdag 11 mei  (notulist; Tom) 

• Maandag 19 juni  (notulist; Monique of Meike)  

•  
Actielijst 

 

1. NPO opnieuw op de agenda Maaike 

2. Tevredenheid onderzoek leerlingen doorsturen Maaike 

3. Vesterbos als bijlage bij de notulen Maaike 



4. Corona middenkolom kritisch bekijken Iedereen 

5. Sharepoint in gebruik nemen? Maaike 

6. Ouderbijdrage op de agenda Maaike 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


