
 
IKC-raad vergadering IKC de Tamboerijn. 
 
Notulen: Inge 
Datum: 10-05-2021 
Aanwezig: Wendy (dir), Dennis, Inge, Ilona (oudergeleding), Bertram, Tom, Angela (OC 
Zonnekinderen), Monique, Maaike, (personeelsgeleding) 
Afwezig: Meike, Sasjka 
 

1. Welkom  
Maaike heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen 
-Meike is bevallen van dochter Pleun, moeder en kind maken het goed. 
- Sasjka bekijkt per vergadering / agenda of het voor haar vanuit de BSO zinvol is om aan te 
sluiten. 
-Voor het webinar van september hebben Bertram, Tom en Angela zich opgegeven. 
-Lijst van aftreden; in principe zit iedereen 4 jaar in de IKC-raad, mocht je zelf zien dat je de 3 
jaar bijna voorbij zijn graag laten weten en daarbij of je opnieuw verkiesbaar bent. 

3. Vakantieplanning 
Via mail gestuurd voor schooljaar 2021/2022 opgestuurd ter informatie. 

4. Update predicaat goed 
Er wordt gewerkt aan de schoolzelfevaluatie. Na de zomervakantie worden pas de 
inspectiebezoeken opgepakt, dat is een vereiste voor een goede beoordeling. Volgend 
schooljaar dus vervolg.  

5. Formatie  
We kunnen volgend jaar weer van start gaan met 9 groepen. De IKC raad stemt in met het 
formatieplaatje zoals het door Wendy wordt gepresenteerd. In juni/ juli zal de formatie 
bekend worden gemaakt bij ouders, dit gebeurt op vast moment gekozen door het bestuur. 
-Nationaal programma onderwijs; sinds vorige lockdown zijn kinderen gegroeid maar we zien 
wel achterstanden in vergelijking tot eerdere jaren. Vanuit de overheid komt er extra geld 
beschikbaar en scholen krijgen een soort ‘menu kaart’ om te kiezen waar het geld aan 
uitgegeven kan worden. Dit geld wordt over alle groepen verdeeld en hier wordt de IKC raad 
verder over geïnformeerd en is vanuit de IKC raad goedkeuring voor nodig. 
Het doel is zo efficiënt mogelijk in te zetten, verder informatie volgt. Wordt vervolgd. 

` -Afgelopen jaar waren er 2 LIO stagiaires, dit is volgend schooljaar niet het geval. 
Er komt wel een 3de jaar student van de PABO waarop 6 studenten gesolliciteerd hebben. 

6. Vestersbos 
Er zijn eigenlijk geen nieuwe ontwikkelingen à haalbaarheidsonderzoek is afgerond, 
eindrapport naar bestuurders gegaan. 
Dit zal naar de leden van de IKC raad gestuurd worden, verder nog niet openbaar. 
 

7. Rondvraag/ afsluiting 
- Via iemand gehoord dat er op een school in Zevenaar voor verjaardagen ‘hanky 

panky shanghai’ met het gebaar van spleetogen wordt gedaan. Benieuwd of het op 



de Tamboerijn ook wordt gedaan? Lijkt haar ongepast en niet van deze tijd. Het 
gebeurt niet op de Tamboerijn. 

- Benieuwd hoe het vanmorgen is gegaan met de nieuwe manier van brengen? 
Vanmorgen leek iedereen geleidelijk naar binnen te gaan en ging dus eigenlijk heel 
goed. 

- Hoe is het gegaan in de klas bij Linda rondom het overlijden van de vader van Tycho? 
Er is uitgebreid bij stil gestaan. Het was voor Linda best moeilijk maar ze krijgt hierin 
extra ondersteuning voor rouw bij (jonge) kinderen.  
 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 
Volgende vergaderdata op een rijtje:  
  

• 28 september 
• 23 november 
• 18 januari niet doorgegaan  
• 8 maart   
• 10 mei  notulist: Inge 
• 28 juni  notulist: Bertram 

 
 

 
 


