
IKC raad vergadering 11 juni 2018 

Start 19:30 

IKC De Tamboerijn 

 

IKC raad vergadering IKC De Tamboerijn 

Aanwezig: Jos (dir.) Sandra, Dennis, Ruby (oudergeleding), Monique, Jolanda, Maaike 

(personeelsgeleding), Ilona, Lorien en Ruth (OC Zonnekinderen) 

Afwezig: n.v.t. 

Notulen: Sandra 

1. Opening  

Jolanda heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

 

2. Notulen vergadering 26 maart 

 De notulen van de vorige vergadering zijn besproken en zijn goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen   

 Praktijkplannen 

o De pedagogische praktijkplannen van zowel KDV als BSO zijn door de OC- leden bekeken en 

zullen met opmerkingen naar Zonnekinderen verstuurd worden. De definitieve versies 

zullen t.z.t op de website geplaatst worden. 

 IKC raad reglement 

o Het huishoudelijk IKC-raad reglement zal worden aangevuld met informatie over de duur 

van het lidmaatschap en herkiesbaarheid van de IKC raad leden. 

 

4. Formatie 

 Het voorstel is besproken en goedgekeurd door de IKC raad. 

 

5. Ontwikkelingen IKC 

 De laatste ontwikkelingen op het IKC zijn doorgenomen.  

 

6. Projectplannen 

  Jos heeft de projectplannen met de IKC raad leden doorgenomen. Er is hard gewerkt aan de 

huidige project (o.a. ouderbetrokkenheid, veiligheid). Behalve dat de plannen van dit jaar 

volgend jaar een vervolg krijgen, zal de school zich volgend jaar ook gaan richten op een 

andere vorm van oudergesprekken. Er wordt een stap gemaakt naar driehoeksgesprekken, 

gesprekken waar het kind dus ook bij aan zal sluiten. Het eerste driehoeksgesprek zal begin het 

nieuwe schooljaar plaatsvinden. Ook zal het team zich gaan scholen op het gebied van EDI. Het 

uitgangspunt bij expliciete directe instructie (EDI) is dat je op sommige momenten in het 

onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt 

onderwijzen.  

 

7. Verbouwing 
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 De verbouwing in en rondom het schoolgebouw is nog niet afgerond. In de zomervakantie 

wordt dit afgerond. 

 Ook is de fietsenstalling van de kleuters besproken. Het is niet veilig en praktisch dat de 

kleuters de fietsen parkeren aan de zijkant van de school. Jos geeft aan dit te bekijken en komt 

op korte termijn met een oplossing. 

 

8. GMR terugkoppeling 

 De punten van de GMR vergadering zijn besproken. 

 

9. N.a.v. notulen 26 maart 

 Het termijn IKC raad lid is voor ieder lid op papier gezet. Sandra heeft aangegeven te willen 

stoppen. Jolanda zal een vacature uitzetten. Totdat er iemand anders is geworven, blijft Sandra 

actief binnen de IKC raad. 

 Alvorens de vacature uitgezet wordt, zal de werking van het e-mailadres nog even 

gecontroleerd moeten worden. 

 

10. Financiën 

 Op dit vergaderpunt zijn er geen veranderingen ter bespreking.  

 

11. Rondvraag 

 Rookvrije generatie/rookbeleid rondom school 

o Er wordt een project gestart rondom gezondheid, hier wordt ook het rookbeleid in 

meegenomen. 

 21 juni naar bijeenkomst COC 

o Ruth en Lorien gaan naar deze bijeenkomst. 

 

12. Onderwerpen volgende vergadering 

 4-ogenprincipe; 

 Lijst van aftreden; 

 Hondenbeleid; 

 Notuleren IKC raad vergadering. 

 

13. Geplande vergaderdata:  

 Week 41 - 8 oktober 2018 

 Week 48 - 26 november 2018 

 Week 05 - 28 januari 2019 

 Week 12 - 18 maart 2019 

 Week 20 - 13 mei 2019 

 Week 26 - 24 juni 2019 (laatste vergadering)  
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14. Sluiting vergadering  

Jolanda bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  


