IntegraalKindCentrumRaad
Notulen van de vergadering van Dinsdag 9 juni 2020

1. Opening en welkom
Er wordt een psalm voorgelezen en we doen een rondje ‘hoe hebben we de periode van thuisonderwijs ervaren en hoe is het nu?’.
De complimenten gaan over-en-weer; het viel niet altijd mee, maar we hebben het samen maar mooi
gedaan! Ook de komende weken zijn vreemd op school: we moeten weer aan elkaar wennen en
tegelijkertijd ook al bezig met het afronden van het schooljaar.
Er waren vanmiddag 38 kinderen op de BSO (max 44). En er wordt uitgesproken dat het top is dat
groep 8 de basisschoolperiode kan afsluiten met kamp en slotavond (film)!
2. Kennismaken Contactpersoon GMR
Mw. Sprietsma is onze contactpersoon/ aanspreekpunt vanuit de GMR en vertegenwoordigt ook IKC
Het bAken. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat
om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het
schoolbestuur (onze vereniging telt 17 scholen). De rechten, plichten en bevoegdheden zijn
vastgelegd in de wet. Mw. Sprietsma is tevens secretaris. We kunnen haar aanspreken op school
en/of mailen.
a. De GMR en de IKC-raden informeren elkaar middels het uitwisselen van de notulen van de
vergaderingen.
De notulen van de IKC-raadsvergadering van de PJF worden naar de leden gemaild. Deze
kunnen binnen een week reageren, waarna de notulen (na evt. aanpassing) worden vastgesteld.
Vervolgens zendt de directeur de notulen naar het college van bestuur en de secretaris van de
GMR èn plaatst ze op de website van de school. De notulen van de GMR worden door de
secretaris naar de directeur gestuurd, die ze weer doorstuurt de leden van onze IKC-raad. De
notulen van de GMR zijn tevens te vinden op de website van CBO-NWF.
b. Eind januari is vanuit de oudergeleding van onze IKC-raad een brief, betreffende de stakingen in
het onderwijs, naar de GMR en het bestuur gestuurd. Deze is besproken in de GMR en 15 mei
ontvingen wij een reactie. Het antwoord van de GMR en het college van bestuur wordt als
teleurstellend ervaren; er wordt een verantwoording van de gelden gegeven, maar laat niet merken
dat het bestuur werkelijk de hulpvraag en zorgen die spelen bij leerkrachten aanvoelen en/of
begrijpen.
c. Over een Gemeenschappelijk IKC-raad (samenvoeging van oudercommissies en MR’en) is in de
GMR nog niet gesproken. Nog niet alle scholen van de vereniging zijn/worden Integraal Kind
Centrum.
d. Ieder na- of voorjaar organiseert de GMR een scholing over onze rechten en plichten. Hiervoor
ontvangen we t.z.t. een uitnodiging.
3. Terugblik afgelopen periode met thuisonderwijs / gedeeltelijk naar school / volledige opstart.
Zie punt 1.
4. Notulen
a. De notulen van de IKC-raad-vergadering van 14/01/2020 zijn begin april middels mail vastgesteld en kunnen worden gepubliceerd en doorgestuurd.
b. Verslag ‘mail-vergadering april’. De meeste punten zijn in de agenda van vandaag opgenomen.
Overige punten worden afgestemd en in actie gezet:
- Tevredenheidsonderzoek BSO/KDV: in het verleden werd een vragenlijst (van SKF) aan ouders
uitgereikt rond 4 maanden na de start, bij wijzigingen of bij het beëindigen van de inschrijving. De
pedagogisch medewerkers namen de antwoorden door en pakten eventuele verbeterpunten op.
Doel van een tevredenheidsonderzoek is het verbeteren van je eigen organisatie.
Voorstel: in de eerste helft van volgend schooljaar goede vragen bedenken en een digitale versie
(bijv. met SurveyMonkey) ontwikkelen. Het streven is onderzoek uitzetten in de tweede helft van
het schooljaar. Er wordt genoemd dat de terugkoppeling naar ouders belangrijk is. Neem hen
serieus. Waarover is tevredenheid? Wat zijn verbeterpunten? En wat doe je met de informatie?
- In diverse bladen wordt gesproken over een leerlingenraad. Vanuit de oudergeleding wordt ons
IKC gevraagd of dit kan worden opgesteld. Leden van de PMR leggen de vraag in het nieuwe
schooljaar voor aan het team.
- ‘Gezonde voeding en traktaties’ > naar punt 9.

5. Ingekomen en uitgaande stukken
Er zijn twee nieuwe bladen > Er rouleren op dit moment 3 pakketjes. Men geeft aan hier interessante
informatie in te lezen.
6. Punten vanuit de Jaarplanning IKC-raad
a. Verkiezingen IKCR. Een lid (ouder MR-kamer) heeft te kennen gegeven haar functie te willen
beëindigen. 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 doet een algemene berichtgeving uitgaan. Mensen krijgen nog de ruimte zich te
melden. Wijzigingen worden vastgelegd in het ‘huishoudelijk reglement IKC-raad PJF’.
b. Schooljaarplan concept 20-21. Enkele punten worden toegevoegd: het ‘tevredenheidsonderzoek
kdv/bso’ en ‘onderzoek opstellen leerlingenraad’. Er zijn geen vragen of aanvullingen.
c. Ambitiegesprek: wat willen we volgend jaar met elkaar bespreken?
- We moeten ons nog steeds een keer presenteren; Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe zijn wij
bereikbaar?
- We willen het graag eens hebben over media-wijsheid; internetgebruik, privacy, cyber-security,
waar laat je je gegevens achter?
d. Vaststellen jaarplanning volgend schooljaar + vergaderrooster. We houden 5 vergadermomenten
per schooljaar aan. De secretaris komt met een data-voorstel.
7. IKC-zaken
a. Nieuws vanuit de basisschool:
- Personeel en formatie + groepsverdeling. De IKC-raad wordt geïnformeerd. We starten het
volgend schooljaar met 11 groepen. In de middenbouw moeten de leerlingen opnieuw worden
verdeeld. De groepen 8 zijn relatief klein (20 lln). Zouden we hierin gaan schuiven, dan zouden
we in alle groepen moeten schuiven en het jaar daarop opnieuw. De vacatures (1 dag plusklas en
2 dagen onderwijsassistent) zijn vervuld. Het streven is de formatie volgende week aan
leerlingen/ouders bekend te maken.
- Jaarverslag 19-20. Een aantal (lay-out) tips zullen worden doorgestuurd naar de directeur. Enkele
punten worden verduidelijkt.
- Concept Schoolgids (zie bijlage). De IKC-raad heeft positief gereageerd. De schoolgids bestaat
uit een mix van zelfgeschreven tekst en bestaande data. In dit laatste zit vertraging waardoor het
schooladvies 19-20 niet is opgenomen. In de definitieve versie verdwijnen de ‘optionele vakjes’.
Er wordt uitgesproken dat het vak Fries op school ook wel eens wordt overgeslagen, dat vindt
men jammer, meertaligheid draagt immers bij aan de ontwikkeling van kinderen. Fries is wettelijk
een verplicht vak op de scholen in Friesland. De directeur legt uit dat in Harlingen (waar
weinig/geen Fries wordt gesproken) de ambitie Fries is ingedeeld op het laagste niveau.
Er zijn geen inhoudelijke voorstellen voor wijzigingen, slechts hier en daar is nog een tekstuele
aanpassing gewenst. Dit wordt naar de directeur gemaild.
- Omzetting Vereniging naar Stichting. De betreffende documenten zijn 14 mei j.l. getekend.
- Berekening ouderbijdrage en schoolreisgeld. Van de 25 euro ouderbijdrage is in het lopende
schooljaar 20 euro gebruikt. Voorstel: we nemen 5 euro mee naar volgend schooljaar en
verrekenen dit met de eerste betaling. Het schoolreisgeld wordt meegenomen naar volgend
schooljaar.
Alle leden stemmen in met het voorstel. Ouders van de school worden geïnformeerd. De
directeur wordt nog even geattendeerd op vertrekkende leerlingen (verhuizing/ verwijzing).
- PR-actie. Een communicatie-bureau is ingezet om de zichtbaarheid van ons IKC te vergroten.
(het streven is het behoud van ca 250 lln op de basisschool). Het is de opzet in het nieuwe
schooljaar te starten met: de ene maand een advertentie, de andere maand een uitgebreider
artikel/persbericht in de Harlinger Courant/ facebook/Harlingen boeit/… De directeur toont een
opzet voor de advertentie en verzoekt de IKC-raadsleden mee te werken. Men is akkoord.
Dit punt komt in de rondvraag terug; enkele leden willen meedenken met een pakkende tekst
en/of quotes. Reclame maken voor workshops, creativiteit, de persoonlijke ontwikkelings-kansen
van leerlingen, de plusklas, aandacht, contact met ouders, ….
b. Nieuws vanuit Voorschool, KDV & opvang:
Eén collega is aan het re-integreren, werkt nu nog boventallig. Een stagiaire is klaar met haar
opleiding en werkt af en toe op de BSO. Na de zomervakantie starten 10 nieuwe peuters.
c. Actualiteiten van buiten:
- In de Harlinger Courant van 21/2 stond een bericht op de voorpagina: alle scholen in Harlingen
scoorden op rekenen boven het landelijk gemiddelde, behalve de PJF. Geen positieve reclame.
Het team heeft er destijds voor gekozen niet te reageren (immers: alles wat aandacht krijgt
groeit). Spijtig dat het achterliggende verhaal niet is gepubliceerd: Het gemiddeld

opleidingsniveau van onze ouders is het laagst van alle scholen in Harlingen. Onze opbrengsten
liggen jaarlijks wel boven het landelijk gemiddelde. Dus wij zijn best wel trots!
8. Punten vanuit de oudergeleding
- Kunnen we gezonde traktaties, gezonde voeding weer onder de aandacht brengen? Nodig ouders
uit gezond te trakteren en wees als leerkracht een voorbeeld.
Leerkrachten zien in de loop van jaren juist een positieve verandering: kinderen hebben meestal
gezonde bakjes eten mee. Hier en daar een stuk ontbijtkoek/rijstwafels als alternatief voor fruit. Op
peuter wordt specifiek geen chocolade geadviseerd. Er zijn ook kinderen met een beker water.
Dit onderwerp wordt meegenomen naar een teamvergadering volgend schooljaar. In dit kader wordt
ook de traktatie-bon weer genoemd – kan deze weer worden ingevoerd? ☺
9. Punten vanuit de GMR; zie punt 2.
10. Rondvraag en sluiting
- Op de volgende IKC-raad-vergadering, na de vakantie, wordt S uitgenodigd ten afscheid.
- Is het mogelijk een IKCraad-email adres aan te maken? > De directeur legt uit dat dit technisch
gezien, binnen de cbo-mail, niet mogelijk is.
- Wie wil vanuit de IKC-raad contactpersoon van de ouderwerkgroep worden. In de loop van dit jaar
kwamen zij op de middag bijeen (5-6x/jaar op wisselende dagen). Dit gaat wellicht weer naar de
avond. > Hier denken we nog even over na. Wellicht is het mogelijk te rouleren. De vergaderdata van
de owg even meenemen naar de volgende IKCR-vergadering.
- Een tweetal leden wordt bevraagd voor akkoord op het ‘advies in de risico en veiligheid’. Hierover
vindt nog afstemming plaats.

