Notulen van de IntegraalKindCentrum-Raadsvergadering van
Woensdag 28 september 2022
1. Opening en welkom.
2. De notulen van de IKC-Raadsvergadering van 8/6/2022 zijn vastgesteld, gepubliceerd en doorgestuurd.
Actiepunten vorige vergadering(en):
- Teambuilding: het voorstel om naar het puzzelmuseum in Joure te gaan wordt omgezet in acties. 😊
- Bezoek burgemeester (31/3 > …?). Helaas. Dit punt voeren we af…
3. Ingekomen en uitgaande stukken.
Er gaat een nieuw pakketje in de roulatie.
4. Punten vanuit de Jaarplanning IKC-Raad, september:
- Teambuilding: zie punt 2.
- Vaststellen jaarverslag IKCR vorig schooljaar.
Het verslag hing nog in de concepten en is in de vergadering verzonden naar alle leden. Aanvullingen en/of
verbeterpunten voor 10 oktober 2022 retour per mail aan de secretaris.
- Vaststellen jaarplan IKCR; taakverdeling (incl rooster OWG) en vergaderplanning.
Het OWG-rooster is ingevuld; zie onderaan de agenda en notulen. De overige punten waren voor de
zomervakantie rond. Zie Huishoudelijk Reglement IKCR.
- Begroting schoolfonds + hoogte en bestemming ouderbijdrage.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar blijft hetzelfde als in voorgaande jaren: €25. Met ingang van dit jaar
verloopt de inning via WIS-collect. Ouders hebben hiervan een mail ontvangen. Dit punt nemen we mee
naar de agenda van de IKCR in januari: hoe is de nieuwe manier van innen verlopen en wat is de stand van
zaken (in vergelijking met voorgaande jaren)? De uitkomst kan invloed hebben op de activiteiten van het
lopende schooljaar.
- Klachtenregeling. Er waren vorig schooljaar geen klachten. Hier zijn we uiteraard weer blij mee.
- Presentatie IKCR op ouderportaal. Een IKCR-lid schrijft een kort stukje waarin de IKCR zich voorstelt en
beschrijft wat haar taak is. Dit wordt geplaatst op ouderportaal.
Beleid onderwijs:
- Informatiegids 2022-2023. Vraag om instemming.
De gids is geactualiseerd. Er zijn slechts enkele wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar.
- De teldatum gaat nu naar 1 februari. Het leerlingaantal is redelijk constant.
- De IKCRaad geeft terug dat het fijn is te lezen dat, na de corona-jaren, de opbrengsten wel weer omhoog
zijn gegaan. Voor de zomervakantie is de IKCR geïnformeerd over de groepen die deze inhaalslag (nog)
niet hebben gemaakt. Of de positieve ontwikkeling zich doorzet hangt mede af van de continuïteit van het
lopende schooljaar.
- Verlofaanvraag: de leerplicht ziet hier nu behoorlijk streng op toe.
- De IKCRaad heeft geen vragen over de informatiegids en stemt in met het document. Het document wordt
op de website van het IKC geplaatst.
- Jaarverslag 2021-2022. Vorig jaar is de IKCRaad geïnformeerd over het ambitieuze plan “Digitale
geletterdheid, doorgaande lijn”. Zij hoort graag hoe het nu gaat met de digitale geletterdheid. De ICTcoördinator wordt uitgenodigd om de IKCR te informeren over de voortgang.
Het ‘Jaarverslag 2021-2022’ wordt op de website geplaatst.
- Jaarplan 2022-2023. De IKCR ontving de compacte versie.
De speerpunten van het jaarplan zijn toegelicht. De IKCR reageert positief op de inhoud.
- Werken in units: we gaan met kleine stapjes. Ziekte van collega’s proberen we binnen de eigen unit op te
lossen. Hier hebben wel al mee te maken gehad.
De IKCR adviseert ouders iets meer te informeren over de kleine stapjes die al zijn gezet. Ook het waarom
van de schoolontwikkeling en de keuze is niet bij iedereen duidelijk. > Begin november vindt er een
informatieve ouderavond over dit onderwerp plaats.
- Het Toparrangement (naschools aanbod) is weer gestart: judo, Bert natuur. Opgave is noodzakelijk. Dit
wordt tot nu toe nog weinig gedaan. Jammer, want het is een leuk aanbod en de kinderen die meedoen zijn
reuze enthousiast. Voor de volgende ronde zullen de kinderen getipt dat zij zich weer kunnen opgeven. De
IKCR stelt een kleine flyer voor.
- Het document ‘Jaarplan 22-23’ wordt op de website geplaatst.
- Werkverdelingsplan. De PMR stemt in met, en tekent het plan.

Beleid KOV (KDV/Peuter & BSO):
- Pedagogisch werkplan. Enkele (praktische) punten vragen een update. Het is een wettelijke verplichting het
document jaarlijks met de oudercommissie te bespreken. > We nemen het op in het jaarplan van de IKCR
voor de agenda van november.
- GGD (Veiligheid & Gezondheid).
In het voorjaar ontving het KOV ‘handhaving’ omdat de eindtijden niet (voldoende) werden genoteerd. De
volgende keer wordt men daarop strenger gecontroleerd. Dit is nu op orde.
De laatste keer werd het KOV aangesproken op het gegeven dat uit iedere sectie van de kinderopvang twee
ouders zitting moeten hebben in de IKCR: 2 ouders van KDV/Peuter en 2 ouders van de BSO. Dus 4 in
totaal. Dit betekent dat er nog twee ouders toegevoegd moeten worden. De bestuurders zijn hierover nog in
overleg. GGD was verder positief over het IKCR-Reglement van ons IKC.
5. IKC-zaken:
- Start schooljaar, formatie en vervanging. De formatie was voor de zomervakantie rond. Alle ruimte is
ingevuld. Er is geen vervanging (zowel onderwijzend personeel als pedagogisch medewerkers) beschikbaar.
- 50 jaar CBS Prins Johan Friso / IKC Prins Johan Friso, op 1 augustus 2023. Heeft de IKCR suggesties en/of
ideeën om hier feestelijk bij stil te staan? Allereerst een reünie, de IKCR adviseert dit aan het begin van het
schooljaar 23-24 te doen. Een stukje lokaal nabouwen uit die tijd? Foto’s > Oproep: wie heeft materiaal?
Voorlezen uit de bijbel van W.G. van der Hulst. Elke maand een activiteit in het kader van 50jaar.
- Verkiezing OWG in leerjaar 3 en 6. Voor een basisgroep hebben zich twee ouders kandidaat gesteld.
Stemmen verloopt via ouderportaal. Men kan tot zondag reageren. Een basisgroep heeft op dit moment nog
geen klasse(n)-ouder.
- NPO (Nationaal Plan Onderwijs) 21-22-23. Acties en ontwikkelingen mbt inlopen leerachterstanden zijn
opgenomen in het jaarplan 2022-2023. De NPO-gelden zitten in de kleinere groepen. Deze financiering stopt
na dit schooljaar.
- Vaststellen SOP > Handtekening voorzitter. Dit punt is verplaatst naar de vergadering van november.
- Onderwijs Anders Organiseren. Zie punt 4, beleid onderwijs.
Actualiteiten van buiten:
- Corona. Tot nu toe hadden twee collega’s corona. Onder de leerlingen is dit (bijna) nog niet aan de orde.
6. Punten vanuit de oudergeleding:
Doet IKC PJF ook mee aan de week tegen pesten? Deze is van 26 t/m 30 september en heeft als thema
“Grapje! Moet kunnen”.
Hier is in de sociale media volop aandacht voor geweest. Wij hebben dit onderwerp niet schoolbreed op de
kalender gezet. De collega’s hebben dit naar eigen wens kunnen inzetten. In de groepen is de eerste
schoolweken volop aandacht geweest voor groepsvormende activiteiten, omgangsregels en afspraken voor in
de basisgroep en unit.
7. Punten vanuit de GMR.
De notulen van de vergadering van juni ’22 zijn gereed maar nog niet naar de IKC-raden verzonden.
8. Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Bijlagen: notulen 8/6, schooljaarverslag 21-22, schooljaarplan 22-23, informatiegids 22-23,
IKCR-jaarverslag 21-22, werkverdelingsplan 22-23
Vergaderdata:
IKC-R 2022-2023: wo 28/9, di 22/11, di 17/1, di 21/3 en wo 7/6.
GMR 2022-2023: 21/9, 26/10, 14/12, 23/2, 29/3, 15/6 en 12/7.

Rooster ouderwerkgroep (OWG)vergadering, maandag 20.00 uur.
Datum
10/10
28/11
Femke
30/01
Suzanne
03/04
Fulco
19/06
Astrid
Reserve/ruilen: Tessa en Wendy

