
 

IKC-raad vergadering IKC de Tamboerijn. 
 

Notulen: Wouter 

Datum: 21-11-2022 

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

 
Afwezig: Maaike, Dennis 

Opening 

Meike opent de vergadering als plaatsvervangend voorzitter. 

Mededelingen 

• Voorstel om te gaan werken met een tijdsbewaker, dit is akkoord. Vandaag zal Inge dit doen. 
• COC-bijeenkomst: opkomst laag, ervaring is dat er weinig “opvang-gerelateerde” zaken 

worden besproken. Een format voor het bespreken van opvang-gerelateerde zaken wordt 
door Wendy gemaild zodat er meer aandacht komt voor opvang-gerelateerde zaken. 
Volgende IKC-raadsvergadering gaan we hier verder op in. 

• Hoe zit het met Sasjka als senior-PM? à Wendy geeft aan dat Celine opvangcoördinator is 
geworden. Dit is een meer leidinggevende functie. Sasjka blijft wel gewoon werkzaam en zal 
een aantal andere taken overnemen. 

• GMR: deze is donderdag, Dennis en Meike gaan. 
• De vacature binnen de IKC-raad is vervuld, Eveline sluit vanaf vandaag aan. 

Vestersbos 

De ervaringen van het bezoek aan de voorlichting over Vestersbos zijn besproken. Hier komt geen 
nieuwe informatie naar voren. 

 

Begroting 

Wendy presenteert de begroting. 

Personele inzet behouden betekent een minbegroting. 

Leerlingaantal ongeveer gelijk, maar we zien dat aanmeldingen gedurende het jaar binnenkomen. 
Eén leerling meer of minder scheelt 5000 euro in de bekostiging. 

Er is sprake van natuurlijk verloop in de formatie door medewerkers die de komende twee jaar met 
pensioen gaan. 

We zijn financieel gezond (reservepositie). 



NPO tussenevaluatie 

We zetten in op extra handen in de klas. 

De leerlingen worden individueel en op groepsniveau gevolgd . 

Op basis van de leerling- en groepsbespreking zetten we in waar en wanneer nodig (in overleg met 
IB). 

Focus op de basisvakken (zie ook jaarplannen). 

We evalueren de inzet en stellen bij wanneer nodig. 

Na augustus 2024 komt de NPO-ondersteuning te vervallen, maar de personele inzet wordt (deels) 
doorgezet. 

 

Jaarplannen 2022-2023 

Jaarplan taal 

Doel: het implementeren van een nieuwe taalmethode (focus op inoefening en gebruik van 
Nederlandse taal). 

Jaarplan rekenen 

Doel: Doen wat werkt! We bouwen (leraar en leerling) samen aan een stevig rekenmuurtje en krijgen 
daarmee een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening. 

Jaarplan lezen 

Doel: twee onderdelen � technisch en begrijpend lezen. Technisch lezen: inzet Estafette onderzoeken 
voor de groepen 6, 7 en 8. Inzet op leesbeleving en –motivatie (BiebOpSchool). Begrijpend lezen: 
doen we wat werkt? Inzet Beter Bijleren monitoren en evalueren. Meer kennis krijgen over 
woordenschatdidactiek. 

Jaarplan didactisch handelen 

Doel: we doen wat werkt, gebruikmakend van de vier sleutels van een effectieve les. Training op 
vaardigheden en d.m.v. lesbezoeken en collegiale consultatie het leerkracht-handelen versterken. 

Hierdoor werken we tevens aan onze kwaliteitscultuur (met en van elkaar leren, feedback 
geven/ontvangen en reflecteren). 

Jaarplan ICT & Innovatie 

Doel: Alle kinderen digitaal geletterd (aan het eind van groep 8). Inzet bewegend leren verder 
vormgeven. 

Jaarverslag 

Terugblik en vooruitblik 

We hebben vanuit dit verslag teambreed gekeken naar het nieuwe schooljaar. Daaruit zijn onze 
jaarplannen voortgekomen. Plannen 2021-2022 zijn afgerond (want zijn nu onderdeel van ons 
dagelijks handelen/beleid). Sommige plannen zijn meegenomen naar dit jaar.  



Rondvraag 

• De incassering van het schoolgeld komt iets later, net als de invoering van schoolkassa 
(manier om geld te incasseren). 
Het schoolgeld blijft hetzelfde als vorig jaar. Dit punt komt volgende IKC-raad op de agenda. 

• Hoe gaat het met groep 2/3? Wendy geeft aan dat dit goed loopt. 
• Is het nodig om de vergadertijd beter in de gaten te houden? De rol van tijdbewaker blijven 

we gebruiken. 
• Gezonde school: wat wordt er gedaan voor kinderen die geen fruit mee (kunnen) nemen? Dit 

wordt meegenomen in de werkgroep ‘gezonde school’. 
• Is er zicht op de leerlingen die zonder ontbijt naar school komen? Dit is moeilijk om in beeld 

te krijgen. 

Sluiting vergadering 

Meike sluit de vergadering. 

 

Actielijst 
 
1. NPO opnieuw op de agenda Maaike 
2. Tevredenheid onderzoek leerlingen doorsturen Maaike 
3. Vesterbos als bijlage bij de notulen Maaike 
4. Sharepoint in gebruik nemen? Maaike 
5. Ouderbijdrage op de agenda Maaike 
6.  Inhoudelijke begrippen die vanuit opvang gecommuniceerd 

worden op de agenda 
Maaike 

7. Contact opnemen met oudergeleding IKC-raad over inhoudelijk 
meedenken over schoolgerelateerd zaken 

Wendy 

   
 

 

 

 

 


