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IKC raad vergadering IKC De Tamboerijn 

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

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

Afwezig: n.v.t. 

Notulen: Sandra 

1. Opening  

Jolanda heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

 

2. Notulen vergadering 20 november 

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

 

3. Mededelingen  

•  Er zijn geen mededelingen. 

 

4. IKC raad reglement 

• De eerste opzet is besproken en zal worden aangeboden aan Mariëlle (Kwaliteitsmedewerker) 

van Zonnekinderen. 

• Het document zal tijdens de volgende vergadering opnieuw worden besproken. 

 

5. Zichtbaarheid 

• Het smoelenbord + toelichting is klaar en hangt op 2 plekken in de school. Ook zal dit op de 

website, onder onderwijs en opvang worden toegevoegd. Verder zullen de belangrijke 

berichten uit de notulen uitgelicht worden in de Tam Tam. 

• De websites moeten aangepast worden aangepast. Op de website van de Tamboerijn dienen 

aanpassingen gedaan te worden bij het deel ‘onderwijs’ en ‘opvang’. Op de website van 

Zonnekinderen moeten aanpassingen gedaan worden over OC/IKC raad. 

 

6. Ervaringen met kindplanner Zonnekinderen 

• Over het algemeen is het een mooi systeem en een goede aanvulling op het organiseren van 

de planning. Er wordt nog gewerkt aan het systeem en er volgt nog een update.  

 

7. Inspectierapport KDV Het Talent 

• Er zijn geen opmerkingen over het inspectierapport. 

 

8. GMR terugkoppeling 

• Tijdens de laatste vergadering is er gesproken over de fusie tussen de stichtingen. 

 

9. Financiën 

• Maaike zal het format gaan invullen en dit zal tijdens de volgende vergadering worden 

besproken. 



IKC raad vergadering 29 januari 2018 

Start 19:30 

IKC De Tamboerijn 

 
 

10. Rondvraag 

• Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag. 

 

11. Onderwerpen volgende vergadering 

• Doornemen praktijkplannen; 

• 4-ogenprincipe; 

• Veiligheid; 

• Formatie; 

• Begroting; 

• Oudergesprekken. 

 

12. Geplande vergaderdata:  

• 26/03/2018 

• 11/06/2018  

 

13. Sluiting vergadering  

Jolanda bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 


