
 

 

 

IKC raad vergadering IKC de Tamboerijn. 
 
Notulen: Meike 
Aanwezig: Wendy (dir), Dennis, Inge, Ilona (oudergeleding) Bertram,  (OC Zonnekinderen), Monique, 
Maaike, Meike (personeelsgeleding) 
Afwezig:  
 

1. Opening 
2. Mededelingen  

Vacature 
Er is een vacature (2) vanuit de opvang voor het IKC. Er wordt in de volgende TamTam een oproep 
geplaatst.  
SOP (school ondersteunings plan) 
Het SOP is ingevuld door de intern begeleiders en Wendy. In dit plan staat beschreven hoe de zorg 
binnen de school is georganiseerd. Dit komt in grote lijnen overeen met onze 
schoolplan/beschrijving van ons IKC op de website. Deze is doorgestuurd naar de IKC raad. IKC raad 
is akkoord met de inhoud van het SOP.  

3. Scholing/jaarplanning 
Maaike heeft zich verdiept in de mogelijke scholing voor wat betreft de IKC raad. Hierin is een 
breed maar ook zeer uitgebreid aanbod. We oriënteren ons hier nog verder op. Verder zijn er 
vanuit ons team 3 aanmeldingen de basistraining MR. Wellicht is dit al voldoende dekkend. Optie is 
ook nog het opvragen van een lijst met belangrijke speerpunten vanuit LN.  

4. Gezonde school 
Plan gezonde school is voor de vakantie rondgestuurd. Graag nog even naar kijken en eventueel 
feedback/akkoord geven. Bertram benoemt dat hij het belangrijk vindt om niet te veel door te 
slaan in het opleggen van regels. Ook de balans tussen bewegen en voeding is belangrijk om goed 
te houden. Belangrijk is dat we als team het goede voorbeeld geven. We zien een positieve trend 
wat betreft het gezonde 10-uurtje. Vooral in de onderbouw heeft (bijna) de hele klas fruit mee.  

5. Projectplannen 
De projectplannen die we dit jaar als team hebben opgezet zijn: ICT (lessen en organisatie), 
onderbouw(doorgaande lijn binnen het IKC),  rapporten (opzet rapport in nieuwe vorm) en rekenen 
referentieniveaus (doelgericht werken aan ontwikkelpunten). Dit laatste projectplan is vanuit de 
stichting opgezet en sluit aan bij nieuwe landelijke plannen.  

6. Corona 
Binnen de nieuwe maatregel mogen kinderen tot 12 jaar weer naar school, dit is voor het onderwijs 
fijn.  
Binnen het team is er geen grote onrust wat betreft de nieuwe regels. We besteden veel aandacht 
aan hygiëne (handen wassen, tafels poetsen etc.). 
Er is 1 collega via de fast-lane getest, dit ging erg snel.  
Luchtkwaliteit binnen de school is, door een door de stichting ingehuurd bedrijf, gecontroleerd.  De 
ventilatieroosters zijn in alle groepen schoongemaakt. Naar aanleiding van deze controle krijgt 
Wendy nog terugkoppeling over de luchtkwaliteit. Betram heeft een optie gedeeld wat betreft het 
controleren van de luchtkwaliteit. Dit houden we als optie ook nog aan.  

7. Vestersbos 
Bij de laatste raadsvergadering is toegezegd dat het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd mag 
worden. Verwachting is dat dit onderzoek wordt afgerond zo rond de zomer 2021. 

8. Rondvraag/afsluiting 
Ilona: “Complimenten voor Wendy, voor de manier waarop je gestart bent.” 
 
 
 



 

 
 
 

9. Onderwerpen voor volgend overleg.  
- Stand van zaken excellente school  

 
10. Sluiting vergadering. 

Maaike bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 

Volgende vergaderdata op een rijtje:  
  

• 28 september 

• 23 november 

• 18  januari 

• 8 maart 

• 10 mei 

• 28 juni 
 

 

 


