
 

 

 

 

IKC raad vergadering 18 mei 2020 
Notulen: Inge 

Aanwezig: Jos (dir), Marlous, Ilona , Inge, Lorien, Bertram, (oudergeleding), Monique, Maaike 

(personeelsgeleding) 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen: 

- Meike is afwezig i.v.m. zwangerschap. 

- Prettig om goed contact te houden via mail, vooral bij bijzonderheden. 

 

3. Thuisonderwijs/herstart 11 mei. 

De overgang thuisonderwijs en school is goed verlopen, soepele start. Collega’s waren blij 

dat ze weer mochten beginnen met onderwijs op school. Aantal ouders wisten leerkrachten 

goed te vinden. Dat is een signaal dat we graag zien aangezien we als IKC laagdrempelig 

willen zijn en de lijntjes ouders/leerkracht kort willen houden. Vrijwel alle kinderen vonden 

het fijn om weer te beginnen. Er zijn mooie gesprekken met kinderen ontstaan over de 

periode van thuiszitten, iets voor iemand kunnen betekenen en daarin herkenning vinden bij 

elkaar.  

We hebben ook complimenten van meerdere ouders gekregen, heel fijn. De samenwerking 

tussen school en BSO/opvang wordt door ouders als prettig ervaren. 

 

Ilona; idee om algemene evaluatie te doen om uit deze situatie vanuit perspectief ouders te 

horen? Enkele geluiden gehoord met lichte frustratie, maar zou met verschillende factoren te 

maken kunnen hebben.  

Keuzes binnen ons IKC zijn gebaseerd op richtlijnen van RIVM. Speelveld om andere keuzes 

te maken waren klein. Dat maakt het houden van een enquête lastig. 

Er zijn geen rechtstreekse mailtjes bij Jos binnen gekomen van ouders met vragen/ feedback.  

Bertram; misschien ook weinig klachten omdat er overall goede keuzes zijn gemaakt binnen 

ons IKC. Negatieve berichtgeving in het nieuws (bijv. halve dagen)  was hier niet aan de orde. 

Er is in enkele gevallen gehoor gegeven aan wensen van ouders om te wisselen in groepen 

als er daardoor minder noodopvang nodig was.  

Bij kinderen is de afwezigheid heel minimaal. Sommige kinderen die er niet zijn, zijn ook niet 

leerplichtig. Andere kinderen hebben allemaal een eigen reden om niet naar school te 

mogen/kunnen.  Afscheid nemen lijkt wel stuk gemakkelijker te gaan, geven zowel 

leerkrachten als pedagogisch begeleiders aan. Alle leerkrachten zijn begonnen.  



Hoe ervaren leerkrachten het; zijn allemaal enthousiast, blij dat de kinderen er weer zijn. 1.5 

meter afstand tussen volwassen is goed te doen, tussen leerkracht en leerling wel lastiger 

maar hebben bewust gekozen om geen schermen/schotten  te plaatsen.   

Nog geen duidelijkheid wanneer volledige klassen weer mogelijk zijn, er wordt gehoopt dat 

het voor de zomer weer mogelijk is.  Ook hierin worden de RIVM richtlijnen nageleefd. Ook 

voor het afscheid van groep 8 willen we de mogelijkheden benutten waar mogelijk.  

Geen gespannenheid bij leerkrachten wanneer een kind toch te dicht bij komt. Kinderen 

leken er al redelijk aan gewend. (anderhalve meter tussen volwassen wordt wel zoveel 

mogelijk nagestreefd.) 

4.  Procedure nieuwe directie 

Na de meivakantie begonnen met procedure. Uit recente sollicitatieprocedures binnen de 

stichting blijkt dat het aantal reacties op vacatures voor meerschoolse directie minimaal zijn.  

Voorstel vanuit bestuur om 2 vacatures uit te zetten: vacature directeur IKC tamboerijn en 

vacature directeur wissel. Het zou dan om een parttime baan gaan, dit zou meer sollicitaties 

kunnen opleveren. De vacature wordt in eerste instantie dan intern uitgezet, de verwachting 

is dat er binnen de stichting voldoende mogelijke kandidaten zouden kunnen zijn. Een van de  

taken van de nieuwe directie zal zijn nauwe samenwerking met directie van de Wissel. Jos zal 

vanuit zijn nieuwe rol betrokken blijven bij beide scholen.  

Toon Geluk wordt geïnformeerd  dat iedereen akkoord is met deze procedure.  

 

5. Formatie:  

Jos heeft de formatie toegelicht. 

Veel toekomstige LIO studenten hebben gesolliciteerd bij ons IKC voor een werkplek voor  

schooljaar 2020/2021. Goed nieuws; we hebben twee zeer geschikte studenten kunnen 

benoemen. 

 

6. Huisvesting:  

Haalbaarheidsonderzoek staat gepland in september. Daarna kan er dus gekeken worden 

naar vervolgstappen.  Jos blijft als bestuurder betrokken bij huisvesting Vestersbos. In 2021 

zou er een helder plaatje kunnen zijn, zodat vervolgens in 2023 nieuwbouw gerealiseerd zou 

kunnen zijn. 

7. Rondvraag:  

Marlous; in de zandbak kattenpoep gezien. Kan er iets aan gedaan worden? Jos; al meerdere 

netten geprobeerd. De oplossing is helaas nog niet gevonden, maar er wordt aan gewerkt.  

  


