
 

 

 

IKC raad vergadering IKC de Tamboerijn. 
Notulen: Meike 

Aanwezig: Jos (dir), Dennis,  Marlous, Ilona (oudergeleding) Lorien (OC Zonnekinderen), Monique, 

Maaike, Meike (personeelsgeleding) 

 

1. Opening 

2. Mededelingen  

− GMR/MR-bijeenkomst: er was te weinig respons op de oproep om een gezamenlijke 

bijeenkomst te organiseren. Vandaar dat dit voorlopig niet wordt georganiseerd. 

− COC notulen/nieuws 8 januari: De notulen zijn opgevraagd.  

− Vacatures: Er zijn geen reacties gekomen op de vacatures. Voorstel om dit onder de 

aandacht te brengen via de BSO groepsapp en via een algemene mail vanuit directie naar 

ouders. Bij eventuele stemming kunnen we het tekort (oudergeleding en opvang) oplossen 

door te zorgen voor een eerlijke verdeling. Optie om de geïnteresseerden bij de volgende 

vergadering aan te laten sluiten zodat ze kunnen zien wat het inhoudt.  

 

3. Begroting  

Jos heeft de begroting toegelicht. Hierin staan geen bijzonderheden. De IKC raad stemt in met 

de geplande begroting.  

4. Formatie 

We kunnen met hetzelfde aantal personeelsleden volgend jaar verder. Het enige waar goed 

naar gekeken moet worden is op welke wijze de groepsverdeling ingevuld gaat worden. Dit is 

o.a. afhankelijk van groepsgrootte en leerlingenzorg. Hier zal de komende maanden zorgvuldig 

naar gekeken worden.   

5. Huisvesting 

In het derde en vierde kwartaal van 2020 moet het haalbaarheidsonderzoek afgerond zijn.  

6. Schoolplan 

Jos licht de inhoud en de opzet van het schoolplan toe. De leden van de IKC raad is gevraagd 

of zij het schoolplan voorafgaand aan de vergadering wilden controleren op of dit passend en 

kloppend is bij hoe we op ons IKC te werk gaan. Het is een werkdocument wat constant zal 

worden geactualiseerd. Alle aanwezige leden van de IKC raad staan achter het schoolplan en 

hebben toestemming gegeven voor ondertekening. Het schoolplan is ondertekend. 

7. Onderwijsstaking 

Er zijn weinig reacties gekomen op de aanstaande staking. De leerkrachten van de groepen 3, 4, 

5 en 6 gaan staken. De andere groepen krijgen die dag gewoon onderwijs. 

8. Rondvraag 

Ilona: Op welke wijze wordt er een bedankje gedaan naar de OV? Gezien het jaarlijkse etentje 

van de IKC raad en ter waardering van de vrijwillige inzet van de OV. 

Dit is inderdaad een verschil met de IKC raad. Er wordt geen etentje geregeld voor de OV.  

Ilona: Hoe is de huidige zij instroom verlopen? 

Het klopt dat er vanuit de overheid geen budget beschikbaar wordt gesteld voor de OV. De 

inkomsten van de OV komen rechtstreeks vanuit de (vrijwillige) ouderbijdrage. Op basis van 

deze inkomsten maakt een OV een begroting hoe dit geld uit te geven. Ieder jaar vindt er een 

kascontrole plaats om te controleren of de inkomsten en uitgaven op een passende en juiste 

wijze hebben plaatsgevonden.  

Natuurlijk wordt de OV wel enorm gewaardeerd, tenslotte verrichten zij veel werk op het IKC. 

Ook de directeur is aanwezig bij de vergaderingen van de OV en tevens ontvangen de OV 



 

 

leden tijdens de kerstviering een bedankje als blijk van waardering voor alles wat zij doen.  

De IKC raad is onderdeel van het IKC en heeft wettelijk gezien recht op een bepaald budget 

vanuit de exploitatie van de school/het IKC. Een gedeelte hiervan kan en mag worden gebruikt 

om een schooljaar middels een etentje af te sluiten.   

 

9. Onderwerpen voor volgend overleg.  

n.v.t. 

 

10. Sluiting vergadering. 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 


