Jaarverslag IKC-Raad 2020-2021
Samenstelling MR: Astrid van Breeden (voorzitter), Fulco van Hulst, Femke King, Jacquelien de Witte,
Jolanda Sloot, Mieke van der Tuin (secretaris)
Samenstelling OC: Suzanne Koreman, Wendy Hobma, Carlijn Ouwehand
Op uitnodiging aanwezig: Johan Blank en Inge Dalebout (of Marije Ouwehand)
De IKCR heeft in het schooljaar 2020-2021 vijf keer vergaderd. We hadden nog steeds te maken met
Corona: groepen mochten zich niet mengen en van 16 december tot 8 februari was er wederom sprake
van een lockdown. School bood in die periode online-les en noodopvang.
De volgende punten zijn besproken:
Vorming IKC-Raad
Aan het eind van het schooljaar hebben twee kandidaten van de IKCR zich herkiesbaar gesteld. Voor
de KDV-kamer is een nieuw lid aangetrokken. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld,
waarmee de drie kandidaten automatisch zijn herkozen cq gekozen.
IKC-zaken en -ontwikkelingen
- IKC-Raad is geïnformeerd over personeelsontwikkelingen van het lopende schooljaar en de
formatie voor het komend schooljaar.
- De IKC-Raad is geïnformeerd over de ouderbijdrage; inkomsten en uitgaven.
- Vanuit de ouders komt de vraag hoe op school aandacht wordt besteed aan ‘media-wijsheid’.
Meester P (ict-coach) zal voorlichting geven. Dit punt wordt doorgeschoven naar het schooljaar
2021-2022.
- Tevredenheidsonderzoek KDV en Peuter: de enquête is besproken in de IKCR. Een enkele
verbeteringen wordt aangebracht en zal begin volgend schooljaar onder ouders worden verspreid.
- De oudergeleding vraagt of het opstellen van een leerlingenraad mogelijk is. Dit is voorgelegd aan
het team, die aangeeft dat het past in de visie van het IKC. Zie ‘ouderbetrokkenheid’.
- Teo de Groot is begin dit schooljaar gestart als nieuwe bestuurder van Stichting CBO-NWF.
- De IKCR heeft meegedacht in het opstellen van een ‘Huishoudelijk reglement Ouderwerkgroep’
(incl. verkiezingen en rooster van aftreden).
- Ook in het schooljaar 2020-2021 bleek het vinden van vervanging een lastige kwestie. Een paar keer
zijn er groepen thuis gebleven, een bovenbouw-groep heeft 2 dagen online les gekregen. Bij de
KDV/peuter/BSO hebben de pedagogisch medewerkers de vervanging onderling kunnen regelen.
- In september hebben de groepen 7 en 8 de cito E-toetsen gemaakt. De scores waren lager dan de te
verwachten resultaten. Ook de M-toetsen (in maart afgenomen in alle groepen) gaven dit beeld.
Deze signalen worden in het hele land gezien. Naast de lagere opbrengsten merken we op school
een zwakkere aandacht-focus bij leerlingen.
- Op 30 november vond een online-gesprek plaats met de onderwijsinspecteur. Het betrof een
kwaliteitsonderzoek.
- In november bracht de GGD een bezoek aan KDV/peuter/BSO. Een positief, prettig bezoek met een
voldoende uitslag in het rapport.
- Activiteiten: Sinterklaas kwam op bezoek in de eigen groep, kerst zou in de eigen groep gevierd
worden, maar verviel door de lockdown vanaf 16/12, workshops hebben geen doorgang kunnen
vinden (de activiteiten schuiven door naar schooljaar 21/22), de schoolreizen voor de groepen 1
t/m 7 zijn niet doorgegaan.
- Op 29 september vond een studiedag ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ plaats. Actie: met ouders een
heldere visie op ouderbetrokkenheid formuleren en onderzoek doen naar de mogelijkheden voor
het zichtbaar maken en actief betrekken van ouders en leerlingen bij het schoolbeleid.
- Het peuterplein is vernieuwd, groter geworden.
- De IKCR heeft meegedacht in de ‘zichtbaarheid van ons IKC’. De advertenties en berichten worden
positief ontvangen.
- Er is een techniek-ruimte gemaakt, achter de school.
- Evaluatie BSO: De BSO verloopt dit schooljaar anders dan normaal. IKCR is positief over het
naschoolse aanbod (toparrangement).

- Acties en ontwikkelingen mbt het inlopen van leerachterstanden. De directeur presenteerde in april
de schoolscan (de stand van zaken); samenvattend is er sprake van een leervertraging van
gemiddeld 4 maanden. De lockdown heeft bij sommige leerlingen ook op sociaal-emotioneel vlak
invloed gehad op hun ontwikkeling. Voor de komende 3 jaar heeft de regering geld beschikbaar
gesteld om de leervertraging in te lopen (Nationaal Plan Onderwijs). Er zijn keuzes gemaakt uit de
menukaart. Het plan van ons IKC is gepresenteerd aan de IKCR. De IKCR heeft het plan positief
ontvangen.
- Samen met het NPO-plan is de ‘stip op de horizon (ambitie voor 2025)’ aan de IKCR gepresenteerd.
Het team wil het onderwijsaanbod anders organiseren; leerdoelgericht onderwijs, georganiseerd in
units. Leerlingen krijgen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces. Het
team heeft gekozen voor een ontwikkeltraject in eigen beheer. De IKCR heeft het plan positief
ontvangen.
- In de tweede helft van het schooljaar is het aanbod peuteropvang uitgebreid naar 10 dagdelen. De
nieuwe ruimte is goedgekeurd door de GGD. De wachtlijst is weggewerkt.
- De uitslag van de monitor van CBO-NWF (strategisch plan) is aan de IKCR gepresenteerd. Het team
is trots op de grote stappen die de afgelopen jaren met elkaar zijn gezet. Op tevredenheid onder
het personeel scoort het IKC hoog. Men heeft een positief beeld van waar we met elkaar mee bezig
zijn. De ontwikkelpunten zijn opgenomen in het schooljaarplan.
- Aan het eind van het schooljaar wordt bekend dat de gemeente Harlingen, na 7 jaar, stopt met het
aanbieden van gratis Peuteropvang. De ouders zijn hierover geïnformeerd. De meerderheid van de
ouders geeft te kennen gegeven dat hun kind gebruik blijft maken van de peuteropvang. Zij kunnen
hulp van een externe partij krijgen voor het aanvragen van de toeslag. Voor kinderen met een VVEindicatie blijft de gemeente de peuteropvang vergoeden.
- Op dit moment wordt het parkeervignet voor personeel niet vergoed door de werkgever. De
personeelsgeleding van de IKCR heeft de GMR een brief gestuurd met het verzoek tot een wijziging
in het parkeer-beleid rondom de werkplek.
- De IKCR werd betrokken bij de mailing naar ouders over de te hanteren maatregelen rondom
COVID-19. De IKCR heeft haar tevredenheid over de aanpak van IKC PJF in deze bijzondere periode
uitgesproken.
Instemming en advies
- De MR-geleding heeft ingestemd met de begroting schoolfonds en hoogte en bestemming ouderlijke
bijdrage.
- De MR-geleding heeft positief gestemd de schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7 niet door te laten
gaan en het schoolkamp voor groep 8 wel.
- De MR-geleding heeft ingestemd met het zwemprotocol. Aan het begin van het schooljaar
communiceert de groepsleerkracht wat de taak en verantwoordelijkheid van de hulpouder is.
- De OC-geleding heeft ingestemd met het ‘Stappenplan heropening BSO’ (april).
- De IKCR heeft ingestemd met het Nationaal Plan Onderwijs van IKC Prins Johan Friso.
- De PMR heeft ingestemd met ‘het werkverdelingsplan 21-22’.
- De MR-geleding wordt instemming gevraagd voor de inhoud van de schoolgids 2021-2022 in de
eerste IKCR-vergadering van dat schooljaar.
- De MR-geleding wordt instemming gevraagd voor het schooljaarplan 2021-2022 op de eerste IKCRvergadering van dat schooljaar.
- De MR-geleding wordt instemming gevraagd voor de berekening ouderbijdrage en schoolreisgeld
2021-2022 op de eerste vergadering van dat schooljaar.
- De IKCR zal op de eerste vergadering van het schooljaar 21-22 kennisnemen van het schooljaarverslag
2021-2022.
- Het SOP is besproken in de IKCR. Enkele verbeterpunten zijn aangebracht. De IKCR wordt instemming
gevraagd op de eerste vergadering van 2021-2022.

