
Overleg 6 april 

In deze bijzondere tijden vond de IKC-raad het waardevol om bij elkaar te komen, dus 

op 6 april hebben we een extra ingelaste vergadering gehouden.  
We hebben gesproken over hoe het thuiswerken wordt ervaren door kinderen, ouders en 

leerkrachten. Tijdens het overleg heeft Jos een uitgebreide toelichting gegeven, als 

aanvulling op zijn mail van 3 april.  

Daarnaast zijn onderstaande onderwerpen/vragen besproken:  

 hebben we de kwetsbaren kinderen in beeld? 

 hoe is het geregeld met de opvang? 

 hoe gaat het met het thuisonderwijs?  

 scenario’s voor de lange termijn.  

 Ouders zien de meerwaarde van de telefonische contacten van leerkrachten en 

ouders/kinderen, belangrijk dat dat voortgezet wordt. Opmerking hierbij is dat 

we hopen dat ook de ouders de weg naar de leerkrachten vinden als er vragen of 

problemen zijn. 

De oudergeleding heeft het team van IKC de Tamboerijn gecomplimenteerd met de 

wijze waarop zo snel vorm gegeven is aan thuisonderwijs. De raad is zich ervan bewust 

dat iedere ouder deze periode anders ervaart, maar het is mooi te zien hoe hard er 

gewerkt wordt en fijn dat ouders en kinderen zich zo goed inzetten om alles voor elkaar 

te krijgen thuis! Geweldig!  

Op de site van IKC de Tamboerijn zijn uiteraard de notulen te vinden voor verdere 

informatie over de vergadering. 

 

Twee nieuwe, enthousiaste leden! 

We zijn blij om te melden dat de IKC raad weer compleet is. Bedankt voor alle 

stembriefjes die we hebben mogen ontvangen. Hieronder stellen de twee nieuwe leden 

zich nog even aan u voor! 

Bertram ter Bogt 

Mijn naam is Bertram ter Bogt en vader van Jill (groep 1/2a). Wij wonen 

met ons vieren sinds 4 jaar weer in Zevenaar. Als kleine jongen heb ik ook op 

de Tamboerijn gezeten en vind het dus super leuk dat onze dochter ook naar 

deze school gaat.In mijn vrije tijd, naast met de "dames" leuke dingen doen, 

doe ik aan basketbal. Dit doe ik al 28 jaar, eerst in Zevenaar en al weer 

jaren in Duiven. Sport houdt je tenslotte jong! Overdag werk ik voor Q-Park 

als Vastgoedmanager en reis ik het halve land door. In het verleden deed ik 

dit werk voor de kinderopvang en vanuit deze ervaring ga ik dan ook 

deelnemen aan de IKC raad. Ik kijk er naar uit om een positieve bijdrage te 

leveren aan deze mooie school! 



Inge Aaftink  

Mijn naam is Inge Aaftink en ben 34 jaar. Ik ben getrouwd met Robert en 

samen zijn we de trotse ouders van Lasse van 4.5 jaar, en Julan van 2.5 

jaar. We wonen bijna 3 jaar in Zevenaar wat goed bevalt met jonge 

kinderen. Ik werk 3 dagen per week als psychosomatisch fysiotherapeut in 

een praktijk in Arnhem , waar ik vooral mensen met stressgerelateerde 

klachten behandel.  

Ik vind het fijn om buiten te zijn, te bewegen en hard te lopen, het liefst 

in de natuur. Daarnaast hou ik van gezelligheid en mensen om me heen. 

Verder vinden we het heerlijk om te reizen en nieuwe landen en culturen 

te leren kennen. Het vind het ontzettend leuk en zinvol om me aan te sluiten bij de IKC 

raad en daarin de stem van ouders mag vertegenwoordigen. 

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail dan gerust! 

Ikcraad.ikcdetamboerijn@liemersnovum.nl 


