IntegraalKindCentrum-Raad
Notulen van de vergadering van
Dinsdag 22 september 2021
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1. Opening en welkom met een spreuk: ‘Als het gras van de buren groener is, bedenk dan dat hun waterrekening
vast hoger is.’
Er zijn twee afmeldingen. Een ‘nieuwe’ ouder schuift aan; zij zal in december, zonder tegenbericht, de OC
(KDV en Peuter) vertegenwoordigen.
2. Notulen van de IKC-raad-vergadering van 8/6/2021 zijn vastgesteld, gepubliceerd en doorgestuurd.
Actiepunten vorige vergadering(en):
- (Her)verkiezingen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De ledenlijst (+ kamer) is geactualiseerd.
In december zal er een wijziging plaatsvinden in de OC-kamer.
- Huishoudelijk Reglement Ouderwerkgroep. De voorzitter van de OWG heeft het reglement besproken met
de leden. Het reglement wordt ingevoerd zoals opgesteld. Voor 2 groepen moet nog een klasse(n)ouder
worden gezocht. Na groep 3 en na groep 6 knip; men kan zich hierkiesbaar stellen. Oproep is gedaan.
- Tevredenheidsonderzoek KDV en Peuter. Dit moet nog plaatsvinden.
3. Ingekomen en uitgaande stukken. Een pakketje bladen gaat rond. Een nieuw pakketje gat in de roulatie.
Reactie ontvangen op de brief (PMR) aan de GMR betreffende het parkeervignet van de gemeente Harlingen:
deze wordt vanaf januari vergoed.
4. Punten vanuit de Jaarplanning IKC-Raad, september.
Beleid onderwijs:
- Schooljaarplan 21-22. Hoofdlijnen algemeen beleid voor lopend jaar voor komend schooljaar op
organisatorisch en onderwijskundig gebied in relatie met verwachte wijzigingen.
De IKCR stemt in met het schooljaarplan 21-22. > Het document wordt op de website geplaatst. De Icoach wordt uitgenodigd, nadat hij de voorlichtingsbijeenkomsten over ‘wetenschap en techniek’ heeft
bezocht.
- Vaststellen schoolgids 21-22. De directeur presenteert het verkorte motto: ‘Talent verdient ontwikkeling.’
Er zijn enkele opmaak-verbeter-puntjes. De IKCR stemt op hoofdlijnen in met het document.
- Schooljaarverslag 20-21 > kan nu op de website;
De directeur licht eea toe. Vanwege Corona zijn een aantal dingen niet uitgevoerd. Andere punten
hebben wel doorgang kunnen vinden.
IKCR-ouders geven terug dat niet alles wat op het IKC wordt gedaan bekend is. Zij zijn heel content met
de inzet van NPO-geld op kleine groepen en onderwijsvernieuwing. Zij adviseren dit zichtbaar te maken
op de website en in de schoolgids. Natuurlijk is ook mond-op-mond-reclame belangrijk!
Beleid KDV/Peuter/BSO:
- Pedagogisch werkplan. Geen aanvullingen. De plannen zijn er en worden continue geactualiseerd.
- GGD (Veiligheid & Gezondheid). De kwaliteitsmedewerker (van SKF geeft seintje bij wijzigingen). Is
actueel. Controle van de GGD kan onverwacht komen.
Jaarplanning:
- Teambuilding. > Mee naar de volgende vergadering: kookworkshop? Escape-room (revanche)? …
- Vaststellen jaarverslag IKCR vorig schooljaar > Goedgekeurd. Kan worden gepubliceerd op ouderportaal.
- Vaststellen jaarplan IKCR; taakverdeling (incl rooster OWG) en vergaderplanning was reeds vastgesteld.
Rooster OWG (zie hieronder) vullen we de volgende vergadering in, als de data bekend zijn.
- Begroting schoolfonds + hoogte en bestemming ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vastgesteld op 25
euro per leerling. Hieruit wordt betaald: Sint, Kerst, Pasen, Koningsdag, laatste schooldag, cadeau en
representatie, afscheid gr 8 en voorleesontbijt.
De schoolreizen vallen onder een aparte kostenpost (dit is dekkend). Ouders worden binnenkort
geïnformeerd over de incassering.
Vraag vanuit de kerst-werkgroep: we doen altijd met kerst een boek. Het bedrag maakt het kopen van
kwalitatief mooie boeken lastig. Daarnaast is er een actuele bieb in school. Mogen we iets anders kiezen
(bijvoorbeeld een groepskado/gezelschapsspellen)? Hoe staat de IKCR hierin? > J. Neemt de vraag mee
naar het team. En dan bespreken we het in de volgende vergadering.
De traktatie-bon wordt weer gepresenteerd op ouderportaal (vanaf groep 1).
- Klachtenregeling. Er waren in het schooljaar 2020-2021 geen klachten.
- Presentatie IKCR op ouderportaal: is gedaan. In december volgt wijziging, volgens de procedure.

5. IKC-zaken:
- Formatie en vervanging. De formatie was voor de zomervakantie rond. We zijn dit schooljaar met een extra
groep gestart. Een zieke collega (pedagogisch medewerkster) wordt vervangen door eigen personeel. Een
collega (leerkracht) wordt vervangen. De invallerspool van de stichting is leeg. Vervanging zullen we vanaf
nu intern moeten opvangen. Eigen taken blijven dan liggen. Binnenkort volgt een provinciale advertentie
voor invalkrachten.
- NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 21-22-23: acties en ontwikkelingen mbt het inlopen
leerachterstanden: eindtoets, menukaart, formatie 2021-2022, onderwijsinnovatie. De directeur licht de
gemaakte keuzes toe en geeft een overzicht van de vertraging per vak, met de kanttekening dat eindtoetsen
altijd beter worden gemaakt dan de middentoetsen. Hij benoemt dat school aan het eind van het schooljaar
moet verantwoorden wat de inzet heeft opgeleverd.
De IKCR geeft twee tekstuele correcties.
- Vaststellen SOP > De voorzitter van de IKC-R tekent het document. Het SOP kan worden getekend door het
bestuur, waarna het wordt gehangen in ‘Scholen op de kaart’.
- Hoe loopt het na de ‘Invoering Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang’ per 23/8?
De Pedagogisch medewerker noemt het “echt een gedoe”. Alles moest voor de zomervakantie worden
geregeld. Niet iedereen heeft recht op kinderopvangtoeslag. Een medewerker van SKF is op ons IKC
geweest om ouders te helpen. Het programma waarin alles moet draaien heeft steeds storing (contracten
komen van een onbekend mail-adres en belanden in de spam). De PM’er stuurt nu dingen door naar
kantoor. Ook ‘Mijn CBO’ werkt niet. Er was sprake dat kinderen die vanuit het KDV naar de Peuter gingen
daarvoor extra zouden moeten betalen. Dat wordt nu uitgezocht. Al met al zijn we 3 kinderen kwijt geraakt.
Kinderen met een VVE-indicatie mogen nog wel 4 ochtenden gratis naar de peuter. Het consultatiebueau
lijkt nu vaker een VVE af te geven. Kinderen met ervaring op de Peuter gaan wel makkelijker naar groep 1.
Ouders mogen nu zelf aangeven hoeveel uren zij afnemen.
Actualiteiten van buiten:
- Corona-aanpak. De regelgeving wordt straks enigszins aangepast. Vandaag is de nieuwe beslisboom
gepubliceerd op ouderportaal. Kinderen van 0-12 die hoesten moeten naar huis, tenzij het passend (bekend)
is bij het kind. Het blijft vervelend om dit aan ouders te moeten vertellen! Snot mag nu wel.
6. Punten vanuit de oudergeleding. Geen.
7. Punten vanuit de GMR
Wat meenemen naar de OWG? Besteding ouderbijdrage. NPO-gelden
8. Rondvraag en sluiting
Wat neem ik mee naar de OWG? De besteding ouderbijdrage en de inzet van de NPO-gelden.

Aandachtspunten:
- Thema media-wijsheid > Piet is uitgenodigd > 24/3 > nieuwe datum
- Presentatie IKC-Raad op ouderportaal en website: iedere 2 maanden.
- Traktatie-bon: vraag is niet zo groot > Herinnering op ouderportaal na lockdown. > Start schooljaar.

Vergaderdata
IKC-R 2021-2022: wo 22/9,di 16/11, wo 19/1, di 22/3 en wo 15/6.
GMR 2021-2022: 15/9, 10/11,15/12, 26/1, 16/3, 11/5 en 29/6.
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Ma 4/10, 20.00u
Suzanne

