
IKC raad vergadering IKC de Tamboerijn. 

 
Notulen: Meike 

Datum: 25-11-2019 

Aanwezig: Jos (dir), Dennis, Ruby, Ilona (oudergeleding) Marlous, Ruth, Lorien (OC 

Zonnekinderen), Monique, Maaike, Meike (personeelsgeleding)  

Afwezig:  

 

1. Opening 

Maaike opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Notulen 

Notulen waren al per mail verzonden.  

3. Mededelingen 

- Agenda 

Maaike stuurt de agenda ongeveer 1 week voorafgaand aan de vergadering. 

Iedereen van de IKC raad mag punten voor de agenda aanleveren. 

- SharePoint 

Aanvullend op de agenda van de vorige keer. 

De nieuwsbrief, OC informatie en vertrek van Toon waren hierin gedeeld.  

Vanaf 1 januari gaat de stichting volledig over naar het gebruik van SharePoint. 

Het team krijgt hier t.z.t. ook scholing over.  

- Vacature ouder vanuit de opvang 

Er zijn geen reacties gekomen op de vacature. Voorstel van Maaike is om nog een 

herinnering eruit te doen naar de ouders van de opvang. We vragen de 

medewerkers van de opvang of ze ouders persoonlijk aanspreken. Jos stuurt de 

vacature nogmaals door.  

- Foto’s smoelenboek 

Smoelenboek wordt up-to-date gemaakt. Nieuwe foto’s kunnen aangeleverd 

worden per mail bij Maaike of Meike.  

- Zij-instroom 

Dankzij de positieve berichten over ons IKC krijgen we ook aanvragen van 

leerlingen die willen instromen. Dit betreft ook veelal verhuizingen. Bij tussentijdse 

instroom wordt steeds goed bekeken ( in overleg met IB’ers) of de leerlingen 

goed geplaatst kunnen worden binnen ons IKC. 

4. Formatie 

Volgend schooljaar blijft de formatie wat betreft aantallen gelijk. We kunnen hetzelfde 

aantal groepen formeren.  

Mirjam neemt de rol van Jolanda als onderbouw coördinator over.  

5. Begroting 

Jos licht eerste schets van de begroting toe. Deze laat een positief beeld zien. 

Volledige begroting volgt nog na goedkeuring vanuit de stichting. 

6. Schoolplan 

Strategisch beleidsplan van Liemers Novum voor de komende 4 jaar is klaar. Iedere 

school van onze stichting heeft de opdracht gekregen om hun eigen nieuwe 

schoolplan op te stellen. Jos zorgt dat deze voor 1 januari af is en zal deze op de 

volgende IKC raad vergadering toelichten.  



7. Huisvesting  

De gemeenteraadsvergadering vindt volgende week plaats. Dan zal de gemeente 

uitspraak doen wat betreft haalbaarheidsonderzoek voor de eventuele nieuwe locatie. 

Jos deelt de informatie met betrekking tot de nieuwe locatie met het team en mailt 

de afwezige collega’s op zowel De Tamboerijn als De Wissel. 

Jos deelt de brief die hij heeft opgesteld om ouders van beide IKC’s te informeren.  

8. Excellente school 

Jos heeft met een aantal teamleden een zelfevaluatie opgesteld. Deze is nodig voor 

de aanmelding bij de inspectie. De zelfevaluatie ligt momenteel bij de inspectie. De 

inspectie heeft 6 weken de tijd om te beslissen of onze school in aanmerking komt 

voor het traject excellente school. Indien dit het geval is komen ze naar ons IKC om 

ons te beoordelen.  

Jos heeft de zelfevaluatie met de IKC raad gedeeld. Het team was al eerder op de 

hoogte gebracht.  

Wij zijn de eerste school binnen Liemers Novum die dit traject aangaat.  

9. Rondvraag 

Wat is het beleid op het gebied van fietsen op het schoolplein? 

Afspraak is dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein. Teamgeleding meldt 

dit bij het team zodat wij hier in de klassen weer aandacht aan kunnen besteden.  

Hoe kunnen wij het lijntje met het COC goed onderhouden? 

Via BoinK kan je je abonneren op de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief geeft inhoudelijk 

goede informatie over o.a. wettelijke veranderingen m.b.t. opvang. Verder staat er een 

e-mailadres bij de laatste nieuwsbrief. Als IKC raad blijven we er met elkaar scherp op 

dat onderwerpen m.c.t. de COC geagendeerd worden indien nodig.  

Wat is de stand van zaken rondom Digiduif? 

Binnen de stichting is er door enkele scholen gewerkt met Digiduif, maar zij waren 

niet tevreden. Op De Wissel is gestart met een proefperiode met Parro. Daar zijn ze 

tot nu toe erg enthousiast. Als dit zo blijft zullen we deze optie ook binnen het team 

gaan bespreken en dan een beslissing maken voor op ons IKC.  

Hoeveel peuters zijn er hier op het IKC met een VVE verklaring? 

Dat zijn er vijf. Er zijn binnen Zevenaar maar 3 locaties met aanbod voor kinderen met 

een VVE verklaring. Een grote groep VVE kinderen is momenteel nergens aangemeld. 

Hier loopt nu een onderzoek naar vanuit de gemeente.  

10. Onderwerpen voor volgend overleg.  

- COC notulen/Nieuws van 8 januari.  

- Schoolplan 

- Begroting  

- Huisvesting 

- Excellente school 

11. Sluiting vergadering. 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 


