
 

 

 

IKC raad vergadering IKC de Tamboerijn. 

 
Notulen: Meike 

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

Monique, Maaike, Meike (personeelsgeleding) 

Afwezig: Ilona (oudergeleding) 

 

1. Opening 

2. Taakverdeling 

Ruth geeft het stokje over aan een volgende gegadigde vanuit de opvang. IKC raad levert 

een vacature aan bij Jos. Deze wordt via kindplanner onder de ouders van de opvang 

verspreid. Ruth geeft aan dat het niet erg is om nog wel een keer aan te sluiten.  

Maaike neemt het voorzitterschap over.  

Meike is de nieuwe notulist. 

3. Mededelingen  

Sharepoint 

De IKC mail moet gekoppeld worden aan de email adressen van de IKC raadsleden. Het 

wachtwoord van Sharepoint moet jaarlijks worden gewijzigd. Iedereen van de IKC raad kan 

dan bij de benodigde e-mails (m.n. GMR). Maaike is voorzitter en neemt ook het reageren 

op zich. 

De GMR en MR willen een jaarlijkse bijeenkomst organiseren.  

Tijdsmanagement vergaderingen 

Goed om tijdens vergadering van de IKC raad de tijd goed te bewaken op wat voor wijze 

dan ook.  

Roken rondom het schoolplein 

De rookvrijezone wordt gerespecteerd. 

Bussen Zonnekinderen 

Er ligt een verzoek bij de gemeente om twee parkeerplekken te reserveren bij het Talent 

voor de bussen van Zonnekinderen. Dit in verband met tekort parkeerplaatsen voor de 

bewoners van de omliggende woningen.  

Er komt nog een zebrapad bij de wegversmalling voor de hoofdingang van de school.  

Begrotingsgesprekken 

Jos heeft een positief eerste begrotingsgesprek gehad. Bij de volgende bijeenkomst worden 

de begroting en het eerste formatieplan besproken. 

4. Werkverdelingsplan 

Heeft het team voldoende mee kunnen denken en besluiten over de verdeling van de 

taken?  

De taakverdeling wordt duidelijk besproken en gedeeld met het team. Het team krijgt 

hierbij de tijd om deze kritisch te bekijken en te accorderen. Wanneer er afgeweken wordt 

van de norm, wordt dit altijd besproken. De IKC raad stemt ermee in. 

5. Ontwikkelingen opvang IKC De Tamboerijn 

Isabel en Linde zijn deze zomer aangenomen. Linde nam wat uren van Chella over. Isabel is 

ter vervanging van Laura. Er staat nu een team van vier pedagogisch medewerkers die aan 

de Tamboerijn verbonden zijn. De babygroep op Talent loopt vol. Er wordt veel groep 

doorbroken gewerkt. Veel mensen weten ons IKC te vinden en dat is te zien aan de 

instroom. 



 

 

6. Onderwijs & kwaliteit 

We bekijken met elkaar de projectplannen en de inhoud hiervan. Tijdens de volgende 

vergadering wordt het strategisch schoolplan besproken.  

7. Voorstel vergaderdata 2019-2020 

Volgende bijeenkomsten van de IKC raad zijn om 19.30uur op: 

25 november 2019 

27 januari 2020 

16 maart 2020 

18 mei 2020 

29 juni 2020 

8. Rondvraag 

Hoe gaan we om met kinderen die na schooltijd op het schoolplein spelen/hangen en voor 

overlast zorgen? 

De afspraak is dat kinderen welkom zijn wanneer zij op een leuke manier gebruik maken 

van het schoolplein. Wanneer zij voor overlast zorgen mogen ze weggestuurd worden. Hier 

is het hele team van het IKC verantwoordelijk voor. 

9. Onderwerpen voor volgend overleg.  

-formatie 

-begroting 

-schoolplan 

-huisvesting 

10. Sluiting vergadering. 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 


