
 

 

 

 

Notulen IKC overleg maandag  26 november 2018 

Aanwezig: Jos (dir), Dennis, Ilona (oudergeleding), Lorien, Marlous (oudergeleding oc), Maaike, 

Jolanda (personeelsgeleding)  

Afwezig; Ruby, Ruth (oudergeleding), Monique (personeelsgeleding) 

Notulant:  

 

1. Opening 

Jolanda heet Marlous Raasing welkom als nieuw lid binnen de IKC raad. Met Marlous zijn 

alle groepen (KDV, bso, onderwijs) vertegenwoordigd.  

 

2. Notulen maandag 8 oktober  

Notulen zijn besproken, vastgesteld en zijn terug te vinden op de website van het IKC. 

 

3. Mededelingen 

- Jos praat de raad bij over de ontwikkelingen van de verkeerswerkgroep. Na een rondgang 

rond de school samen met iemand van de gemeente lijken de mogelijkheden minimaal. 

Nadat rond het IKC alle aanpassingen gedaan zijn zoals elders in de wijk bekijkt de groep 

opnieuw de situatie. 

 

4. Reactie Zonnekinderen op bezwaren nieuwe tarieven. 

We hebben samen de brief besproken. De reactie is duidelijk en wij gaan hier niet meer 

over in overleg. Zonnekinderen volgt de landelijke normen, helaas is dat voor een aantal 

gezinnen een flinke verhoging. 

 

5. Vorming COC (centrale ouder commissie) 

Lorien en Ilona zijn donderdagavond naar de bijeenkomst geweest. Het doel is om een coc 

te vormen van 3 tot 5 mensen die vanuit bijvoorbeeld opleiding/ werk kennis hebben van 

bijvoorbeeld financiën. Deze centrale oudercommissie gaat zaken overnemen van de lokale 

oc`s. Het is niet zo dat unaniem oc`s akkoord moeten zijn met deze stap binnen de 

organisatie, wat voorheen wel zo was. 

Het tijdpad hoe en wanneer er acties plaatsvinden om de COC te gaan vormen is besproken 

bij de bijeenkomst.  

Om te blijven volgen zetten we dit punt op de volgende vergadering. 

 

6. Tweedaagse team IKC 

Jos vertelt dat we met het complete team; opvang, onderwijs, onderwijs ondersteunend 

personeel twee dagen op pad zijn geweest. Alles stond in het teken van elkaar beter leren 

kennen, teambuilding, talenten binnen ons team en hoe gaan we dat kunnen inzetten op 

ons IKC. Zeer waardevolle dagen. 

 

7. Begroting 2019 

Jos heeft inmiddels twee maal overleg gehad. De financiën van IKC de Tamboerijn zien er 

positief uit. Door o.a. de verkregen fusiegelden is er een redelijke reserve, deze (volledig) 

inzetten op korte termijn is niet nodig. Deel van middelen wel gebruik voor het plein en de 

inrichting van de school. 

Een volgende bijeenkomst zullen zaken op papier staan en zal er de IKC raad gevraagd 



 

 

worden om in te stemmen met de begroting van 2019. 

 

8. Formatie 19-20 

De eerste schets is nog heel pril. Een belangrijk feit is wel dat de al het personeel dat dit 

schooljaar is ingezet ook volgend jaar past binnen de organisatie. Ook extra handen in 

onder- en bovenbouw kunnen worden blijven ingezet. 

 

9. VIER-OGEN-PRINCIPE 

Lorien geeft aan dat in principe alleen het KDV aan deze regel moet voldoen, maar we 

kijken als IKC-raad ook naar hoe we dit  zo goed mogelijk kunnen inpassen in het onderwijs 

en BSO.Bij het opvang gedeelte van ons IKC (0-4) hebben wij goed in beeld wat daar nodig 

is en in de praktijk houdt dat in dat er vrijwel altijd voldoende mensen op de vloer zijn om 

hieraan te voldoen. Ouders zijn van de bezetting in de hele week op de hoogte.  

Naar mate de groepen groeien zal het alleen maar gemakkelijker zijn om aan het principe 

te voldoen. Voor het onderwijs deel geldt deze regel niet. In principe is er 1 leerkracht voor 

de groep in alle situaties, in de klas, maar ook naar de gym en in de zaal. 

Toch wordt er altijd of er situaties zijn die iets anders vragen en daar wordt dan een 

passende oplossing voor gezocht. 

 

10. Rooster, hoe wordt dit samengesteld. 

Ruby heeft dit punt op de agenda gezet, i.v.m. haar afwezigheid schuift deze door.  

 

Lijst aftreden/ herkiesbaar 

Besproken en besloten is; 

- een periode duurt 4 jaar, daarna is een lid 1x herkiesbaar.  

- In het regelement voegen we de lijst van aftreden toe.  

 

Naam: Moment van aftreden Herkiesbaar 
ja/ nee 

Oudergeleding   

Dennis Martens Augustus 2020 Ja 

Ruby Van Den Bergh Augustus 2022 ja 

Ilona Bruens Augustus 2021 ja 

Marlous Raasing  Augustus 2022 ja 

Ruth Menger Augustus 2019 ja 

Lorien Stevens Augustus 2020 ja 

Personeel    

Monique Bel Augustus 2021 ja 

Maaike van Kuppeveld Augustus 2020 ja 

Jolanda Bloemberg Augustus 2019 nee 
 

 

11. GMR 

De GMR is nog in overleg over hoe de informatie bij de teams gaat komen.  

Voor nu deelt Jos met de personeelsgeleding de notulen en zij delen binnen de IKCraad dat 

wat van toepassing is.  

 



 

 

12. Rondvraag 

- Dennis geeft aan de volgende keer afwezig te zijn. 

 

13. Afgesproken 

In de nieuwsbrief van januari komt een stukje vanuit de IKCraad en daar stellen we dan ook 

Marlous voor. De `smoelenborden` worden dan ook aangepast. 

 

  
 

 

 


