Notulen van de IntegraalKindCentrum-Raads-vergadering van
Woensdag 18 november 2020

Agenda:
6 personen aanwezig, 3 afmeldingen. Ons wereldbeeld wordt nog steeds bepaald door Corona.
1. Opening en welkom.
2. De notulen van de IKC-raad-vergadering van 22/09/2020 zijn op 7 oktober via mail vastgesteld,
vervolgens gepubliceerd en doorgestuurd. Actiepunten vorige vergadering(en):
- Contactpersoon ouderwerkgroep. > Voorstel onderaan deze agenda. Is akkoord. De OWGvergadering van 2/12 wordt waarschijnlijk doorgeschoven naar 9/12.
- Presentatie IKC-Raad ouderportaal . De leden komen om de beurt, ca. om de 2 maanden,
voorbij. Staat ook op de website, onder ‘actueel’.
- Media-wijsheid. > De ICT-coach is uitgenodigd voor de vergadering van 24/3.
- Traktatiebon . > Positief ontvangen. Herhaling/herinnering op ouderportaal is wenselijk.
- Zichtbaarheid IKC: advertentie en artikel toparrangement in HC. Wat zijn de reacties? >
Positief! Leuke foto, leuk verhaal. Volgende week volgt de volgende advertentie.
- Teambuilding; wat is wanneer mogelijk? > Blijft op de agenda.
- Is er een nieuwe ouder gevonden voor de Peuter/KDV-kamer? > Nog niet, wordt verwacht bij
de volgende vergadering rond te zijn.
- Tevredenheidsonderzoek peuter/BSO: concept vragenlijst naar de IKCR-leden. > Is nog niet
klaar. Men is tot nu toe eerst druk geweest met het kunnen wegwerken van de wachtlijst voor
peuters. Er worden straks (vanaf januari) 10 dagdelen aangeboden.
- Procedure lidmaatschap OWG. Voorstel: voer een rooster van aftreden in en houdt
verkiezingen/herverkiezingen. > Het voorstel is besproken in de OWG en hier wordt over
nagedacht. De OWG sprak de wens uit de voorzitter wel iets langer aan te laten blijven. De
functie van klassenouder groep 1a is nog vacant (geeft geen problemen).
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
2x ‘MR actueel’ + ‘MR magazine’ > De bladen gaan het circuit in.
4. Punten vanuit de Jaarplanning IKC-Raad:
Formatieoverzicht nav teldatum leerlingen (1 okt): Op de teldatum van 1/10/2019 waren 242
lln. ingeschreven op IKC Prins Johan Friso. In 2020 waren dat er 241. Een stabiel beeld. De
leerlingen-telling gaat verschuiven naar februari. Tot nu toe ontvingen scholen voor kinderen
van 4 t/m7 jaar een andere vergoeding dan voor 8-12 jarigen. Dit wordt gelijkgetrokken. Het
is nog even afwachten of dit gunstig gaat uitpakken voor ons IKC.
5. IKC-zaken:
Nieuws vanuit de basisschool:
- Vervanging zwangere collega’s: Gr 1a - vervanging loopt tot januari; Gr 8a - is rond, dat
loopt en; Gr 7 en plusklas - start januari, is op dit moment nog niet bekend.
- De workshops zijn eerst t/m december stilgelegd. Het is nog de vraag of het in januari weer
kan worden opgestart. IKCR: “Kinderen onderling kan op zich wel, maar we moeten
rekening houden met de (soms kwetsbare) vrijwilligers. Ook het vervoer van leerlingen is
een aandachtspunt”. Op school gaan we nu eerst proefdraaien met ICT/programmeren in de
eigen groep.
- De nieuwe techniek-ruimte is in de maak. De workshop-collega heeft veel materialen en
gereedschappen gesponsord gekregen.
- Ouderbetrokkenheid. We hadden op 29/9, IKC-breed, een leuke studiedag! Het belang van
inzetten op ouderbetrokkenheid is voor iedereen duidelijk. De werkgroep zal 2 onderdelen in
actie zetten: het (met ouders!) formuleren van een heldere visie op ouderbetrokkenheid en
onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het zichtbaar maken van en actief betrekken
van ouders en leerlingen bij het schoolbeleid (bijv. middels een ouderpanel / leerlingenraad/…).

-

-

Sint komt op school. De IKCR-ouders spreken uit het jammer te vinden nu zo weinig van de
sfeer op school mee te krijgen. Graag foto’s op ouderportaal.
Kerst: ontbijt en kerstviering in de eigen klas, tot ca 10 uur. Daarna gezellig samenzijn.
Corona: maatregelen, testen en vervanging. > Vervanging blijft moeilijk. De afgelopen
periode hebben een aantal groepen vrij gehad. Een bovenbouw-groep heeft 2 dagen online
les gekregen. Bij KDV/Peuter/BSO was het tot nu toe nog te organiseren.
Het wordt op school steeds meer zichtbaar dat veel kinderen toch een leerachterstand
hebben opgelopen. Op de PJF hebben alleen de groepen 7 en 8 de cito-E-toets, van vorig
schooljaar, gemaakt. De scores zijn gedaald ten opzichte van de te verwachten resultaten.
Deze signalen worden in het hele land gezien. Naast de lagere opbrengsten merken we op
school ook een zwakkere aandacht-focus bij leerlingen. In de lagere groepen lijkt het de
kinderen aan structuur te ontbreken.
Inspectie op 30 november, samen met nog 3 scholen van de stichting. Het betreft een
kwaliteitsonderzoek, op basis van documenten: Wat doe je? Hoe pak je het aan? Hoe zet je
het weg? We mogen zelf thema’s aandragen. De uitkomst zal bepalen of het volgende
bezoek op korte of langere termijn zal plaatsvinden.
Het vorige bezoek, ca 4 jaar geleden, was positief. De eindopbrengsten zijn tot nu toe
steeds voldoende. De inspectie kijkt naar de verhouding leerling-gewicht (het CBS maakt
een berekening op basis van opleiding moeder, financiële situatie, land van herkomst) en
opbrengst. Het gemiddelde leerling-gewicht is 30. Op de PJF: 32,7.

Nieuws vanuit peuteropvang, KDV & BSO:
- Inspectierapport GGD, incl. Veiligheid en gezondheid (V&G). Vorige week heeft de GGD een
bezoek aan onze locatie gebracht. Het was een positief, prettig bezoek. Het rapport is nog niet
binnen.
Actualiteiten van buiten: geen.
6. Punten vanuit de oudergeleding: geen.
7. Punten vanuit de GMR. Op de site staat nog oude informatie.
8. Rondvraag en sluiting.

Bijlagen: geen.

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.

Rooster ouderwerkgroep
Di. 6 oktober 14.30
Wo 2 december 20.00
Di 2 februari 14.30
Ma 12 april 20.00
Wo 23 juni 14.30
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