
Vergadering 6 april n.a.v. vragen omtrent coronamaatregelen. 

Aanwezig: Bertram (opvang), Dennis, Ilona, Inge(oudergeleding), Maaike, Meike, Monique 

(personeelsgeleding), Jos (directie/opvang) 

Notulist: Meike  

Maaike opent de vergadering. (rondje voorstellen i.v.m. aanwezigheid nieuwe leden) 

Jos licht het verloop van de afgelopen weken op gebied van communicatie toe (periode sluiting 

scholen i.v.m. corona crisis). Hierbij de focus op passend thuisonderwijs en goede contacten met 

ouders en kinderen. Daarnaast hebben we ons ook gericht op hoe wij op onze school de opvang voor 

de kinderen waarvan 1 ouder in de cruciale beroepsgroep werkzaam is kunnen organiseren. Na 

aanpassingen van de richtlijnen kwam hier ook de opvang van de kwetsbare kinderen bij. Dit zijn 

kortgenoemd de punten die wij de afgelopen weken met elkaar als team hebben opgepakt.  

1. Hoe gaat de school om met kwetsbare kinderen/opvang? 
Op dit gebied lopen de lijntjes met de gemeente Zevenaar. Jos is hierbij voor onze stichting 
ook de contactpersoon (crisisteam gemeente Zevenaar). Wanneer er op school zorgen zijn 
loopt dit dus formeel via de gemeente. Ouders of zorginstanties kunnen contact opnemen 
met de gemeente, indien de gemeente ook denkt dat dit een casus is waar zorg is, dan wordt 
er contact met de school opgenomen. Op dit moment lopen er 2 casussen zoals hiervoor 
genoemd. De aantallen qua opvang op ons IKC is voor kinderen uit de cruciale beroepsgroep 
minimaal. De opvang wordt verzorgd door de collega’s die niet verantwoordelijk zijn voor 
een klas. Zo kunnen de groepsleerkrachten het contact met ouders/kinderen goed 
onderhouden en hebben zij de tijd en ruimte om werk voor de groep voor te bereiden. Er 
geldt binnen de opvang een kinderratio van 1 op 8 (1 begeleider op 8 kinderen). 
Vraag Ilona: hoe ga je om met de kwetsbare kinderen die thuiszitten? Hebben jullie 
voldoende zicht op deze kinderen? 
Op het moment dat de leerkrachten in de contacten met de thuissituatie ervaren dat iets 
niet goed gaat nemen wij direct contact op met de intern begeleider. We vinden het erg 
belangrijk om de contacten goed te onderhouden en zo, voor zo ver mogelijk, zicht te 
hebben op de gang van zaken thuis. Bij zorg, zetten we in samenspraak met IB en eventueel 
directie waar nodig dezelfde stappen zoals gebruikelijk (denk hierbij aan sociaal 
wijkteam/Veilig Thuis).  
 

2. Evaluatie thuis-onderwijs waarbij communicatie een belangrijk punt is. 
IKC-raad geeft aan dat ouders in de beginfase van de corona maatregelen soms een overload 
aan informatie hebben ontvangen vanuit allerlei instanties (sportclubs, muziekvereniging/ 
school etc.).  
De oudergeleding opvang/onderwijs complimenteert school gezien hoe snel alles is opgezet 
na het sluiten van de scholen.  
Als team hebben wij gekeken naar welke doelen er dit schooljaar aangeboden zijn en nog 
niet door het gros van de groep worden beheerst. Op deze doelen hebben wij besloten 
tijdens deze periode in te zetten. Bewust hebben we de keuze gemaakt om geen nieuwe 
instructies te geven aangezien je hier in onze ogen te weinig rendement uit haalt wanneer de 
leerkracht de les niet kan verzorgen, je extreem grote verschillen tussen het didactische 
niveau van de kinderen creëert en je in deze situatie nog meer van de ouders vraagt qua 
ondersteuning. Je hebt niet het contact met de kinderen en kunt als leerkracht niet inspelen 
op mimiek/reacties/hulpvragen van kinderen zoals we dat op andere momenten in de klas 
wel zouden doen.  
Wij hopen dat wanneer ouders zaken missen en/of een andere behoefte hebben, zij dit ook 
bij de groepsleerkracht kenbaar maken. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de 



leerkrachten, we hopen dat ouders ook echt aan de bel trekken wanneer ze vastlopen. De 
belrondes die tot nu toe zijn geweest worden als zeer waardevol ervaren.  
 
Actie: De oudergeleding geeft aan dat bij de groepen 1/2  wel de behoefte ligt voor wat 
meer contact tussen de leerkrachten en kinderen. De IKC raad koppelt dit terug naar de 
leerkrachten van groep 1/2.  
De leerkrachten houden de lijntjes met ouders kort door regelmatig contact te zoeken met 
ouders/kinderen, echter gaan we er ook vanuit dat ouders die vragen hebben contact 
opnemen met de desbetreffende groepsleerkracht. 

 
3. De opvangregeling: is de voorgestelde regeling haalbaar/implementeerbaar voor 

Zonnekinderen? 
4. Dagopvang: Indien deze behoefte er is kunnen ouders contact opnemen met Jos. Indien je als 

ouder niet bij een opvang zit, maar je wilt hier wel gebruik van maken, dan loopt dit via de 
gemeente. Dit loopt indien mogelijk eerst binnen de school waar het kind zit. Dit geldt ook 
voor de kwetsbare kinderen. Opvang onder de reguliere schooluren valt onder het onderwijs.  
In de reguliere kinderopvang van ons IKC (KDV/peutergroep) worden veel kinderen 
momenteel thuisgehouden. Er is gedurende de hele dag iemand van Zonnekinderen 
aanwezig zodat in spoedgevallen er altijd opvang gerealiseerd kan worden. Voor de 
noodopvang reguliere kinderopvang geldt dat er minimaal 2 ouder werkzaam moet zijn in de 
cruciale beroepsgroep. Momenteel zijn we qua personeel overbezet ten opzichte van het 
aantal kinderen.  
Vraag Bertram: Hoe gaat dit straks tijdens de vrije dagen/vakanties. Krijg je dan niet ineens 
een overschot aan kinderen die daar gebruik van willen maken? 
Dit ligt aan het besluit op 21 april van het kabinet. De reguliere opvang gaat pas weer in gang 
wanneer de opvang en scholen weer open gaan, anders blijft dit noodopvang. Deze vraag 
loopt vanuit de opvangsector richting overheid zeker. Hierin is verder nog niet echt 
duidelijkheid vanuit de overheid gegeven.  
Vraag Dennis: Is er binnen zonnekinderen behoefte aan 24uurs opvang? 
De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van 24uurs opvang. Dit heeft de 
gemeente gerealiseerd in samenwerking met human kind (locatie Bem)  en Zonnekinderen 
(locatie Superster). Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen voor de 24 uurs opvang.  
Wanneer deze behoefte/noodzaak er wel is en een kind is al aangesloten bij een opvang, dan 
regelt de opvang dit samen met de gemeente. Zit een kind nog niet bij de opvang, dan 
verloopt een verzoek van ouders rechtstreeks via de gemeente.  
Collega’s binnen de verschillende kinderopvangcentra zijn gevraagd wie deze 24-uurs 
diensten zouden willen gaan draaien indien nodig. Inmiddels hebben voldoende pedagogisch 
medewerkers aangegeven hiervoor open te staan.   
 

5. Vooruitkijken in verschillende scenario’s: wat als de scholen langer dicht blijven, wat zijn 
de mogelijkheden om op te starten, hoe om te gaan met vakanties. 
21 april is hierin een belangrijke datum. We hopen dat we na de meivakantie weer openen 
kunnen, maar dit ligt aan het besluit van de overheid/RIVM. Kan dit niet, dan zullen wij als 
team weer bij elkaar komen om met elkaar te overleggen hoe we ons onderwijs dan na de 
meivakantie vorm zullen geven.   
Vraag Ilona: Is gefaseerd de scholen weer openen na de meivakantie een optie? 
Jos geeft aan dat hij niet de indruk heeft dat dit voor de overheid een keuze zal zijn omdat je 
dan een ontzettend groot grijs gebied veroorzaakt en het voor ouders heel moeilijk te 
organiseren is. Wel worden verschillende scenario’s bekeken met betrekking tot een 
eventuele opening van de scholen. Hoe ga je om met de invulling wanneer bijvoorbeeld 
ouders niet meer binnen mogen komen? Hoe ga je om met de personele bezetting? Wat 
betekent dit voor de geplande activiteiten (musical/afscheid groep 8/ etc.).   



Vraag Dennis: Is er ook een plan hoe je de leerlingen gaat volgen qua ontwikkeling? 
Daarin hebben we al stappen ondernomen door naar de doelen van je jaargroep te kijken.  
Hierbij kijken we ook naar de Cito afname die altijd een mooi beeld geeft van waar de 
kinderen staan. Het digitale werk en de resultaten daarvan geven ook al een duidelijk beeld 
van de ontwikkeling van het kind en de behaalde doelen.  
Hier lopen zeker verschillende plannen, de intern begeleiders hebben hier ook een sturende 
rol in.  

 
Rondvraag: 
Monique: zijn er veel ouders naar jullie toegekomen met vragen? 
Nee. 
 
Ilona: Geeft aan dat ze het erg waardevol vindt om samen te komen en zou het een goed idee vinden 
om dit na 21 april nog een keer te doen indien nodig.  
 
Bertram: Geeft aan dat hij het fijn vindt dat hij voor ons IKC heeft gekozen. Is erg tevreden over hoe 
dingen worden opgepakt, zo ook tijdens de IKC raad vergadering.  
 
Jos: formatie  zoals het plaatje er nu uitziet vormen we volgend jaar weer hetzelfde aantal groepen. 
Dit zoals eerder besproken en financieel toegelicht. We hebben met elkaar gekeken naar de indeling 
van de groepen en als team gaat onze voorkeur uit naar de splitsing van groep 3 (2 groepen 3 
volgend schooljaar) en dus niet de optie de huidige groep 7 te splitsen volgend schooljaar.  
Deze keuze zou betekenen dat je 2 groepen 3 van zo’n 16 leerlingen maakt. Deze keuze geeft geen 
garantie voor de rest van de schoolloopbaan van deze groep qua groepsindeling. Dit bekijken we per 
jaar. 
De IKC raad stemt hiermee in.  
 
Maaike: is het handig om een nieuwsflits uit de IKC raad rond te sturen aangezien er nu geen 
TamTam uit is gegaan? 
Ja (update IKC raad) als PDF bestand. Jos benoemt nog dat hij hoopt dat ouders in eerste instantie 
wel de stap naar de leerkracht maken wanneer er iets zou spelen. In deze nieuwsflits komt ook een 
voorstelronde van de nieuwe IKCraad-leden. Maaike maakt hiervoor een opzet en mailt deze rond 
voor hij naar ouders wordt gestuurd. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


