
 

 

 

IKC raad vergadering IKC De Tamboerijn 
Aanwezig: Jos (dir.) Ilona, Dennis, Lorien, Jolanda, Maaike (personeelsgeleding), Marlous (oc 

oudergeleding), 

Afwezig: Ruth,  Monique (personeelsgeleding), Ruby (oudergeleding), 

 

Notulen: Maaike 

1. Opening  

 

2. Sharepoint (microsoftonline.nl) 

Er wordt een uitleg gegeven hoe de informatie binnen de stichting bewaard en gedeeld dient 

te worden. Zowel op GMR gebied als op IKCraad gebied. 

Belangrijk is dat alle leden in de mail van IKCraad kunnen. Ze hebben allen hetzelfde 

wachtwoord. Dit passen we dus steeds aan wanneer er nieuwe leden zijn. 

 

3. Notulen 18 maart  

Aanvulling invullen lesrooster: donderdag a.s. tijdens teamvergadering zal er een evaluatie 

plaatsvinden n.a.v. diverse proefperiodes.  

Notulen Akkoord. 

 

4. Mededelingen / huisvesting 

Gemeente heeft geld beschikbaar gesteld. We zullen met de gemeente nu gaan kijken wat de 

mogelijkheden binnen de wijk zijn. De huidige locaties van IKC de Tamboerijn en de Wissel 

lenen zich beiden niet voor uitbreiding. 

Pieter-Jan Buhler zal tijdens een gezamenlijk moment e.e.a. toelichten. 

Voorstel data: 27 mei , 3 juni, 17 juni. Jos sluit dit kort met IKC de Wissel en Pieter-Jan. 

 

5. Formatie 2019-2020 

Jos licht het formatieplaatje voor volgend jaar toe.  

Hij geeft aan hoe de financiële middelen hierbij ingezet zullen gaan worden. De leden staan 

positief tegenover het plaatje en de invulling van alle leerkrachten en middelen. 

 

 

6. Personeel 

2 collega’s positief aan het re-integreren. Verwachting dat begin volgend schooljaar ze volledig 

aanwezig. 

7. Inspectierapport 

Jos heeft de positieve inspectierapporten van BSO gemaild. Fijn dat er zoveel positieve punten 

in stonden! Complimenten voor de collega’s. 



 

 

8. laatste vergadering 

We verwachten niet zoveel bespreekpunten dat er nog een vergadering nodig is. 

De datum voor het overleg met Pieter-Jan volgt nog. 

24 juni 18.30 afsluitend etentje (we plannen dan vast de vergaderdagen voor volgend 

schooljaar) 

 

9. Rondvraag 

Jubileum. Kalenderjaar geopend, optreden warboel, lied ontwikkelen, presentatie voor de 

zomer, in december afronding van jubileumjaar. 

Aandachtspunt rondom school voor kinderen die na schooltijd op plein spelen. 

Veelal gebeurt dit gelukkig heel gezellig, zo niet dan kunnen collega’s vragen dan om te 

vertrekken. 

10. Sluiting vergadering 

 

Volgende bijeenkomst : datum volgt nog. 

 

 

Naam: Moment van aftreden Herkiesbaar 
ja/ nee 

Oudergeleding   

Dennis Martens Augustus 2020 Ja 

Ruby Van Den Bergh Augustus 2022 nee 

Ilona Bruens Augustus 2021 ja 

Marlous Raasing  Augustus 2022 ja 

Ruth Menger Augustus 2019 nee 

Lorien Stevens Augustus 2020 nee 

Personeel    

Monique Bel Augustus 2021 ja 

Maaike van Kuppeveld Augustus 2020 ja 

Jolanda Bloemberg Augustus 2019 nee 
 

 


