
 

 

 

IKC raad vergadering IKC de Tamboerijn. 
 
Notulen: Meike 
Datum: 23-11-2020 
Aanwezig: Wendy (dir), Dennis, Inge, Ilona (oudergeleding) Bertram,  (OC Zonnekinderen), Monique, 
Maaike, Meike (personeelsgeleding) 
Afwezig: - 
 

1. Opening 
2. Mededelingen  

Vacature IKCraad 
Er is een extra oproep via Wendy uitgegaan. Er is tot nu toe maar 1 reactie binnen maar dan van 
iemand vanuit onderwijs. Er wordt een extra oproep uitgedaan via Kindplanner en in de opvang 
app.  
Vacature groep 3 
Sollicitatiegesprekken staan gepland. Wordt vervolgd 
Vacature zonnekinderen 
Er is een vacature uitgezet voor een senior pm opvang met ingang van 1 januari 2021. Hiervoor 
staan sollicitatiegesprekken gepland. Deze persoon zal gekozen worden uit een van de 
medewerkers van ons IKC (opvang). 
Stemming GMR  
Deze wordt ondertekend indien akkoord.  
Reglement IKCraad  
Deze is rondgestuurd en bekeken door de IKC-raad. Eventuele op- of aanmerkingen mogen bij 
Maaike aangegeven worden zodat zij het in het reglement aan kan passen. Maaike controleert bij 
de GMR hoe andere IKC’s dit reglement hebben vastgelegd en of er een standaard reglement is. 

3. Begroting 

Wendy licht de begroting toe.  
4. Formatie 

Qua leerlingenaantallen kunnen we komend jaar hetzelfde aantal groepen formeren. Het MT is 
bezig met de mogelijkheden van de verdeling van de groepen. 

5. Vestersbos 
Haalbaarheidsonderzoek gaat uitgevoerd worden. In eerste instantie voor een plan PO en VO, maar 
indien het VO hier niet in meegenomen kan worden, wordt het onderzoek gericht op een plan voor 
alleen het PO. Het doel is dat het haalbaarheidsonderzoek 1 april 2021 afgerond moet zijn.  

6. Rondvraag/afsluiting 
Bertram: “Is er voor de oudergeleding een e-mailadres, gezien het nu door corona lastiger is om je 
vragen te stellen?” Dit is er niet, het doel is dat ouders voelen en weten dat de mogelijkheid er is 
wanneer er vragen zijn, ze die altijd mogen stellen. We gaan kijken of er wat dit betreft een 
mogelijkheid is binnen Parro. Ook wordt dit nogmaals benadrukt in de komende TamTam (poster 
IKC-raad wordt toegevoegd). 
Wendy: “Het onderzoek van de ventilatie binnen ons IKC is afgerond. Qua ventilatie hebben we het 
in de lokalen goed op orde. Er zijn wat ruimtes waar extra geventileerd moet worden, maar dit 
betreft niet de klaslokalen. Advies vanuit het RIVM is om te werken met CO2 meters en om goed te 
ventileren op de momenten dat de groepen buiten zijn.” Bertram kijkt of en wat betreft tijdelijke 
uitleen qua CO2 controle mogelijk is voor de klaslokalen.  

7. Onderwerpen voor volgend overleg.  
Traject excellente school (door het corona virus is hier nog niks nieuws over te melden, dit schuift 
op doordat een inspectiebezoek nu niet mogelijk is).  

8. Sluiting vergadering. 
Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 



 

 
 
 

Volgende vergaderdata op een rijtje:  
  

• 28 september 

• 23 november 

• 18  januari  → notulist: Monique 

• 8 maart  → notulist: Inge 

• 10 mei  → notulist: Bertram 

• 28 juni  → notulist: Dennis 
 

 

 


