Notulen van de IntegraalKindCentrum-Raad van
Dinsdag 22 september 2020
2 afmeldingen, 8 personen aanwezig.
Bijlagen: - notulen IKC-Raadsvergadering 26/06/2020
- jaarverslag IKC-Raad 2019-2020

1. Opening en welkom
Passend bij de PJF-slogan (“Talent verdient het om ontwikkeld te worden”) horen we de fabel “De school der
dieren”.
2. Afscheid IKC-Raadslid
S. was vanaf 2014 lid van de MR. Zij dacht o.a. mee met de invoering van het continurooster en de ontwikkeling
tot IKC. S. wordt bedankt voor haar inbreng en trouw.
S. laat weten dat de taak nu te lastig is te combineren met thuis en dat ze een leuke tijd heeft gehad.
3. De notulen van de IKCR-vergadering van 29/06/2020 zijn via mail vastgesteld, gepubliceerd en doorgestuurd.
Actiepunten vorige vergadering:
- Wie wordt contactpersoon voor de ouderwerkgroep? Zij komt bij elkaar op maandagavond / dinsdagmiddag. >
Er wordt een rooster opgesteld waarin de IKCR-leden wisselend worden ingepland. Zo nodig wordt onderling
geruild. Lukt dit niet, dan reikt een personeelslid van de IKC-raad de te bespreken punten aan.
- Ouders spraken de wens uit naar de BSO: buitenactiviteiten en activiteiten in de vakanties. “Laat je zien!” > In
de vakanties wordt gewerkt met een thema. En we bieden ‘toparrangement’ (nu: Bert natuur, dansen) en
‘Sport met Thewis’ (wekelijks tot kerst). > Reclame maken!
Er komt deze maand nog een advertentie-met-quote in de Harlinger Courant. De maand daarop schrijft
Terp10 een artikel over de kinderopvang/het toparrangement, … Is is natuurlijk afwachten of dit wordt
geplaatst. Het kan in ieder geval op ouderportaal, de website, Facebook, Harlingen Boeit.
- Presentatie IKC-Raad ouderportaal > Foto & stukjes worden geplaatst op de nieuwspagina.
- Thema media-wijsheid, n.a.v. artikel “Google in de klas”. Op welke sites kom je? Waar laat je cookies achter?
> Meester P wordt uitgenodigd; Wat komt op school aan bod? Wat mogen de kinderen doen op hun
chromebook, als hun taak af is? Wat zijn de ideeën daarover?
- Gezonde voeding en traktaties > Besproken in het team. In alle groepen zien we gezonde lunches. Personeel
geeft aan dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt bij de opvoeder. Traktatiebon is genoemd, maar nog niet
weer ingebracht. > Opnieuw vragen aan het team. Sparen voor: (gezelschaps- en buiten-) spellen.
4. Ingekomen en uitgaande stukken Geen.
5. Punten vanuit de Jaarplanning IKC-Raad
- Teambuilding. We genieten nog na van het uitje van vorig jaar (er wordt geroepen om revanche 😉). Men
vraagt zich af wat op dit moment (corona) mogelijk is. Blijft op de agenda.
- Verkiezingen IKC-Raad. Een lid (ouder MR-kamer) heeft haar functie beëindigd. Er hebben op dit moment 3
ouders zitting in de OC-kamer. Logischerwijs schuift hiervan 1 ouder door naar de MR-kamer. Twee leden
staan in 2020 op de lijst voor herverkiezing. Beiden willen hun taak met nog een periode verlengen.
De directeur heeft een algemene berichtgeving doen uitgaan. Er heeft niemand gereageerd. A en F zijn weer
voor 3 jaar aangesteld. Wijzigingen zijn vastgelegd in het ‘huishoudelijk reglement IKC-raad PJF’.
Vanwege het ouder worden van kinderen is er vanaf half oktober geen ouder meer met
kinderen op de Peuter en/of KDV. Er wordt een nieuwe ouder gezocht (actie I).
- Jaarverslag IKC-Raad > De IKC-raad stemt inhoudelijk in. Enkele taalkundige aanpassingen worden gedaan.
> Actie: Publiceren op ouderportaal en website, sturen naar GMR en bestuur.
- Vaststellen jaarplan IKC-Raad; taakverdeling in vergaderplanning. > Is klaar. Nu eerst een volledig jaar
draaien met deze planning. In de laatste vergadering evalueren en zo nodig aanpassen.
- Begroting schoolfonds + hoogte en bestemming ouderlijke bijdrage (25 euro - 5 euro uit het vorig schooljaar).
Schoolreisgeld is blijven staan van vorig schooljaar.
De leden hebben de begroting voor dit schooljaar ontvangen in de mail. Voor een aantal kinderen wordt geen
ouderbijdrage betaald, om verschillende redenen (is vrijwillig). Er is vorig schooljaar minder uitgegeven dan
begroot (door Corona zijn een aantal zaken niet, of in kleinere vorm doorgegaan).
> Een kleine inventarisatie toont dat andere scholen in Harlingen een vergelijkbaar bedrag vragen. De IKCR
stemt in de 25 euro aan te houden. Wellicht volgend jaar licht verhogen.
- Klachtenregeling. Er is geen melding gemaakt van een klacht. De afgelopen jaren is het rustig. IKCR-ouders
geven terug dat school vlot reageert en eventuele zorgen tijdig terugkoppelt. Ouderbetrokkenheid vindt men
op IKC Prins Johan Friso belangrijk.
- Tevredenheidsonderzoek VST/BSO: goede vragen bedenken. Uitzetten in tweede helft van het schooljaar.
Terugkoppeling naar ouders!
> Een (concept) vragenlijst wordt naar de IKCR-leden gestuurd.

- Vraag vanuit oudergeleding over het opstellen van een leerlingenraad. Voorgelegd aan het team: er is op dit
moment geen ruimte (taakuren personeel) om dit op te kunnen pakken. Een leerlingenraad past wel binnen de
visie van het IKC. > Er wordt getipt hiervoor een stagiaire in te zetten. Bezwaar is dat dan de voortgang niet
gewaarborgd is. Een stagiaire zou mogelijk wel onderzoek (mogelijkheden voor ons IKC inventariseren)
kunnen doen naar dit onderwerp.
6. IKC-zaken
Nieuws vanuit de basisschool:
- De vereniging is een stichting geworden. Alle scholen zijn IKC (in de praktijk niet altijd mogelijk). Teo de Groot
is begin dit schooljaar gestart als nieuwe bestuurder van de stichting. Hij heeft een goede landing gemaakt
tijdens de ronde langs de IKC’s (tevens afscheid vorige bestuurders) en het Directie Overleg.
- Sinterklaas: provinciaal worden er standpunten ingenomen wel/geen Sint / zwarte Piet. Hoe denken ouders
erover? Wordt ook gevraagd aan OWG.
> De IKC-raad adviseert: Pieten behouden, maar aangepast aan deze tijd. Willekeurig welke kleur.
Maak hier als IKC geen statement van, maar ga mee in hoe het nu leeft (landelijk/ Sinterklaasjournaal en
gemeente). In Harlingen wordt de intocht aangepast. Zwarte en Roetveeg Pieten blijven aanwezig.
- Vraag van ouders over procedure om deel uit te kunnen maken van de Ouder-Werk-Groep (OWG). Motivatie:
ouders blijven jarenlang in de OWG. Dat is mooi, maar een andere ouder heeft zo geen kans (later) actief
betrokken te worden in een groep. De OWG presenteert zich eigenlijk niet… (en is dus voor nieuwe ouders
niet bekend). Hoe kunnen ook andere ouders de mogelijkheid krijgen in te stappen?
> De IKC-raad staat achter het idee hier verandering in aan te brengen en stelt voor: maak voor de OWG ook
een rooster van aftreden en houdt verkiezingen. Dit voorstel is al bij de voorzitter van de OWG in de week
gelegd.
- Vorig schooljaar ging alleen gr 8 op schoolreis. Wat adviseert de IKC-raad voor dit schooljaar?
> De IKC-raad staat positief tegenover schoolreizen in alle groepen. Als dit nu kenbaar wordt gemaakt hebben
ouders de mogelijkheid in gedeeltes te betalen. Landelijke Corona-maatregelen bepalen tegen die tijd of een
schoolreisje werkelijk mogelijk is.
- Vervangingen: op dit moment lastig te regelen. Er zijn vanaf het begin van het schooljaar tot nu al een paar
keer groepen thuis gebleven. De vervanging van de zwangere collega’s is nog niet rond. Hoe gaat het
komen…?
- Kerst > De kerstmarkt kan dit jaar geen doorgang vinden. We vieren dit jaar kerst in eigen groep.
- Workshops in corona-tijd. Onder leerkrachten en externe betrokkenen is geïnventariseerd wie voor/tegen het
opstarten van de workshop is. In de eerste teamvergadering is besloten tot de herfstvakantie eerst niet te
draaien. En het dan weer te bekijken..
> De IKC-raad geeft ook aan: wel voorzichtig blijven! Hoe zit het met het vervoer?! Bekijk dit per activiteit. Het
moet wel veilig zijn voor alle betrokkenen.
- Ouderbetrokkenheid 3.0, studiedag op 29/9. Het lukt de IKCR-leden niet hierbij aan te schuiven.
Nieuws vanuit peuterschool, KDV & BSO:
- Inspectierapport GGD (van toepassing?), incl. Veiligheid en gezondheid (V&G).
> Nu niet aan de orde. Zodra er iets nieuws is, wordt de IKC-raad geïnformeerd.
- Het peuterplein is vernieuwd; groter geworden. Heel fijn.
Actualiteiten van buiten:
7. Punten vanuit de oudergeleding:
- Naar aanleiding van een oproepje tot het aanschaffen van een koptelefoon ontstond de vraag of dit verplicht is
- “onderwijs is immers gratis!”.
> Onder de leerkrachten wordt geïnventariseerd; hoeveel leerlingen gebruiken een eigen koptelefoon? Dit
wordt teruggekoppeld naar de ouder. Leerlingen dragen zelf verantwoordelijkheid in het gebruik.
8. Punten vanuit de GMR
- Ontvangen: verslag vergadering 14/9/2020 (even terugkoppelen dat de namen eruit moeten ). Op GMRniveau wordt gekeken naar IKC-ontwikkeling, wat dat betekent voor de GMR? > Zijn de reglementen aan te
passen voor een Gezamenlijke MR en OR?
9. Rondvraag en sluiting

Vergaderdata IKC-R 2020-2021: 22/9, 18/11, 19/1, 24/3 en 8/6.
GMR 2020-2021: 14/9, 27/10, 10/12, 25/1, 11/3, 24/3 (rvt), 28/4 en 29/6.

