
 

IKC-raad vergadering IKC de Tamboerijn. 

 

Notulen: Meike 

Datum: 29-11-2021 

Aanwezig: Dennis, (OG onderwijs), Bertram, Inge, Tom, (OG Zonnekinderen), Monique, Maaike, 
Meike (personeelsgeleding) 

Afwezig: Angela 

1. Opening 

Maaike opent de vergadering. 

2. Mededelingen  

Stemming nieuw IKC lid 

Woensdag gaat Maaike de stembus leegmaken en de stemmen tellen. Indien gewenst kan hier 
iemand van de oudergeleding bij aansluiten. 

Bijeenkomst COC 
Tom en Inge zijn hier geweest. Er waren ongeveer 10 ouders. Ze hebben met elkaar gekeken naar 
wat er voor elkaar betekend kan worden. Daarnaast is er op het gebied van beleid gekeken naar 
welke hulpvragen er nog liggen. Het uitwisselen was waardevol. Er was een korte presentatie over 
de posters die door alle scholen/opvang locaties hangen over hoe we met elkaar omgaan. Het 
wisselt per locatie hoe goed deze zichtbaar zijn. Op het talent hangen ze wel, op het IKC niet. Wendy 
pakt dit op met de regiomanager om te kijken wat er voor ons IKC mogelijk is.  
Coronamaatregelen 
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag zijn er weer aangescherpte maatregelen voor het 
PO. We hebben tijdens een extra ingelaste vergadering op 29-11-21, met het team naar de 
aangepaste maatregelen gekeken. Als school nemen we de dringende adviezen over. Dat betekent 
dat we testen verstrekken voor thuis en dat de kinderen van groep 6,7 en 8 in het IKC mondkapjes 
dragen.  
Wendy neemt in de communicatie naar ouders/verzorgers het stukje ‘tijdig aanvragen van een 
DiGiD’ mee. Aangezien de aanvraag lang kan duren en je daardoor ook langer zit te wachten op 
testuitslagen.  
De maatregelen van de opvang wijken af van die van het PO. Bij de BSO hoeven de kinderen (vanaf 
groep 6) geen mondkapje te dragen en cohortering is daar niet verplicht. Ook voor de PM’ers zijn de 
maatregelen anders dan die van de leerkrachten, wij hebben als team afgesproken toch dezelfde 
afspraken te hanteren aangezien we in één gebouw zitten.  
De beslisboom is aangescherpt.  
Wendy licht de ouderbrief en infographic toe.  

Vragen/opmerkingen: 

“Helder, ik ben benieuwd hoe het met de zelftesten gaat aangezien in het nieuws was dat deze op 
beginnen te raken.”  Antwoord directie: “er zijn voldoende zelftesten gereserveerd voor het 
onderwijs en deze worden alleen preventief ingezet. Bij klachten moet je een GGD test laten doen.” 
“We zien dat de meeste ouders het echt serieus nemen, dat is erg fijn. We moeten het samen doen 
met de situatie zoals die nu is.”  



3. Begroting 

In oktober was het eerste begrotingsgesprek en in november de tweede. We hebben nog ruim 
voldoende reserves. De begroting vanuit de NPO gelden viel nog hoger uit dan in eerste instantie 
verwacht.  

Wendy heeft gekeken naar waar we eventueel de reserves die we nog hadden staan goed aan 
kunnen besteden. Voorbeelden zijn een overdekte demontabele fietsenstalling voor het de collega’s, 
de inrichting van de hal en teamkamer, speelzaal materiaal, nieuwe website en PR en een nieuwe 
taalmethode/uitbreiden schoolbieb. 

Wendy licht de begroting toe.  

4. Schoolrapportage 

Wendy geeft kort uitleg over de inhoud van de schoolrapportage. Hierin staat beschreven wat we 
het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Maaike deelt deze met de IKC-raad. Wendy heeft dit 
document gedeeld op de site van de inspectie voor het traject ‘goed’ (voorheen excellente school). 

Vragen over dit document mogen per mail naar Maaike, indien er veel vragen zijn agenderen we de 
schoolrapportage op de volgende vergadering. Dat gebeurt ook met de schoolzelfevaluatie.  

5. Vestersbos  

Er zijn verschillende documenten gedeeld die ook openbaar zijn gemaakt (amendement en 
raadsbesluiten). Er wordt een vervolgonderzoek gedaan. Ze gaan kritisch kijken naar de opties die er 
zijn voor Vestersbos. Jos is bereid om aan te sluiten bij een IKC-raad vergadering indien die wens er 
is zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden.  

Dit traject is gestart omdat ons huidige gebouw en de locatie niet meer voldoet aan de eisen. Omdat 
de wens er ligt is er toen vanuit de IKC-raad ingestemd om het haalbaarheidsonderzoek te starten 
met betrekking tot locatie Vestersbos. Inge merkt dat er bij ouders toch wat onrust is en dat het nu 
meer gaat leven onderling. Het is een goede optie om voor ouders een informatieavond of -
verstrekking te organiseren rondom dit onderwerp zodat zij opheldering over de stand van zaken 
kunnen krijgen. 

6. Rondvraag 

“Hoe gaat zonnekinderen om met de overvloed aan aanvragen waar geen ruimte voor is i.v.m. het 
personeelstekort in de opvang?” Deze vraag is zowel bij Zonnekinderen als bij Sasjka neergelegd. 
Maar hierop is nog geen reactie op vanuit Zonnekinderen. Er is wel vandaag een persbericht 
uitgegaan over een vergoeding vanuit de overheid voor ouders die tijdens de lockdown geen gebruik 
hebben kunnen maken van de opvang en daar wel voor hebben betaald. Wendy pakt dit op met de 
regiomanager van Zonnekinderen.  

 
“Hoe gaat het met de leerkrachten en hoe staan de leerkrachten erin wat betreft de nieuwe 
maatregelen.” Reactie: “De rek is er wel redelijk uit. Gelukkig is de uitval binnen het team beperkt 
gebleven. Maar het omgooien van praktische zaken kost veel waardevolle tijd en energie. Ook het 
schakelen om weer groepen op te kunnen vangen is niet voor iedereen even makkelijk. Het is zoals 
het is en we zetten er met elkaar onze schouders onder. We hebben ook geluk dat het bij ons op het 
IKC nog meegevallen is qua aantal besmettingen.”  
“Als ouder ervaar ik dat het voor de kinderen allemaal gewoon doorgaat en dat wordt als prettig 
ervaren.”  

Duidelijk  (blijven) communiceren over de regels en maatregelen is heel erg belangrijk en dat geeft 
toch ook wat meer rust in deze toch wel onrustige tijd. 



“Nu de ouders weer minder op school zijn is het leuk om even kort een foto te krijgen over hoe het 
gaat op en in school.” We zijn ons hier als team van bewust en proberen wekelijks of tweewekelijks 
wel een bericht uit te doen via Parro. 

“Goed om te letten op ventilatie” Dit is tijdens de laatste teamvergadering ook weer besproken.  

“Is er al wat besloten over de Sint en Kerstviering?”  Zoals het er nu uitziet mag Sint gewoon komen, 
wel in aangepaste vorm. Kerst is nog lastig in te schatten, het programma is inmiddels al 2x 
aangepast. Er ligt een plan maar dat wordt aangepast naar de kaders die ons t.z.t. gegeven worden.  

 

7. Onderwerpen voor volgend overleg.  

Optioneel: schoolrapportage 

8. Sluiting vergadering. 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 

Volgende vergaderdata op een rijtje:  

  

• 4 oktober 2021 

• 29 november 2021 

• 31 januari 2022 

• 14 maart 2022 

• 16 mei 2022 

• 20 juni 2022 

 

 

 

 

 


