
 
Vergadering IKC Raad  

8 oktober 2018 

 

Aanwezig: Jos (dir.) Dennis, Ruby (oudergeleding), Monique, Jolanda, Maaike 
(personeelsgeleding), Ilona, Lorien en Ruth (OC Zonnekinderen) Afwezig: n.v.t.  
Notulen: Ilona 
 
1. Opening 
 Jolanda heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

 

2. Notulen vergadering 11 juni 2018  
De notulen van de vorige vergadering zijn besproken en zijn goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen 

 Ruth licht het tarievenvoorstel 2019 van Zonnekinderen toe, incl. de 
voorgenomen kostentoename door o.a. maatregelen die Zonnekinderen 
moet treffen als gevolg van de nieuwe Wet Innovatie en kwaliteit 
Kinderopvang. De OC-afvaardiging binnen de IKC-Raad zal separaat 
Zonnekinderen adviseren over het tarievenvoorstel. Deadline voor reactie 
is 31 oktober 2018.  

 Vorige week is een brief uitgegaan t.a.v. het gebruik van tablets. De tone 
of voice van de brief wordt besproken.  

 Jos meldt dat de gemeente procesmatig gereageerd heeft t.a.v. 
maatregelen die mogelijk getroffen kunnen worden om de 
verkeersveiligheid rondom school te verbeteren. De gemeente geeft aan 
hier binnenkort op terug te komen. 

 

4. Schoolfotograaf 

De kwaliteit van de schoolfotograaf wordt besproken. Opmerkingen worden 

doorgegeven aan de OV. 

 

5. Evaluatie Informatieavond en driehoeksgesprekken 

De informatieavond aan het begin van het schooljaar en de driehoeksgesprekken 

zijn zeer goed ontvangen, zowel bij leerkrachten als bij ouders. Aandachtspunt is 

hoe in het vervolg de driehoeksgesprekken bij de kleuters vormgegeven gaan 

worden. 

6. COC (centrale oudercommissie Zonnekinderen) 

Lorien licht de intentie om de COC op te richten toe. Doel is om overkoepelende 

onderwerpen, zoals tarievenvoorstel, door de COC te laten behandelen. 

Voorwaarde voor oprichting is dat de lokale OC's unaniem akkoord moeten gaan 

met de oprichting van de COC. 



 
 

7. Inspectierapporten KDV en BSO 

De IKC-raad besteedt aandacht aan de opmerking van de inspectie die gemaakt 

is in beide rapporten. Naar verwachting is bij de volgende inspectie de opvolging 

van de opmerking afgerond. 

 

8. Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 

Jos deelt informatie over de nieuwe wet; per 1 januari 2019 worden een aantal 

wijzigingen doorgevoerd: (a) meer beroepskrachten voor kinderen van 0-1 jaar 

(max 3 baby's per medewerker), (b) pedagogische coaching (c) meer kinderen 

per medewerker in de BSO voor de kinderen van 7 jaar en ouder. 

9. Hondenbeleid 
De IKC-Raad discussieert of en zo ja hoe, IKC De Tamboerijn een hondenbeleid 

moet voeren. Na discussie besluit de IKC-Raad unaniem het beleid toe te passen 

dat honden niet worden toegestaan in de school. Hulphonden zijn wel toegestaan 

en uitzonderingen (bijv. bij spreekbeurten) zullen in overleg met de leerkracht 

bepaald worden. Bovenstaand beleid zal gecommuniceerd worden naar de 

ouders/verzorgers. 

10.  Projectplannen 

Jos geeft een overzicht van welke projecten gepland stonden voor het schooljaar 

2017-2018 en wat gerealiseerd is; conclusie alle projecten zijn opgepakt. 

Vervolgens geeft Jos een overzicht van de projectplannen voor het schooljaar 

2018-2019. 

 

11. Taakbeleid 

Jos licht het taakbeleid voor leerkrachten toe.  

 

12. 4-ogenprincipe 

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Jos meldt dat 

er bij Het Talent aanpassingen gedaan zijn om aan het 4-ogenprincipe te 

voldoen. Het onderwerp heeft volop de aandacht bij het IKC. 

 

13. Bezetting IKC Raad 

Verkend wordt wat de optimale bezetting is van de IKC Raad. De IKC-Raad 

besluit dat het wenselijk is om een juiste balans te hebben tussen (a) aantal 

ouders en leerkrachten en (b) de oudergeleiding vanuit basisschool, KDV en 

BSO.  

Op dit moment ontbreekt oudergeleiding vanuit het KDV. De IKC Raad besluit om 

1 zetel van de OC-vertegenwoordiging ver plaatsen naar de (voormalig) MR 

vertegenwoordiging om plaats te maken voor oudergeleiding vanuit het IKC. 



 
Ilona is bereid vonden om voortaan de MR te vertegenwoordigen. Vervolgactie is 

om een vertegenwoordiger van het KDV te werven onder ouders bij de 

Zonnekinderen. 

 

14. GMR 

Maaike geeft aan dat zij niet meer participeert in deze. De regels zijn veranderd, 

derhalve is het niet meer nodig om vanuit iedere MR iemand vertegenwoordigd 

te hebben. Aandachtspunt is de terugkoppeling van de GMR naar IKC De 

Tamboerijn. 

 

15. Lijst aftreden/herkiesbaar IKC-Raad 

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

16. Financiën 

Geen mededelingen. 

 

17. Rondvraag 

 Muziekeducatie (roostersamenstelling): agenderen voor de volgende 
vergadering 

 Stand van zaken van digitaal communicatiesysteem wordt 
besproken 

 


