
 

  

Jaarverslag schooljaar 2019/2020 
IKC-raad Van Kampen 

 
Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de IKC raad (medezeggenschapsorgaan) van IKC VanKampen. 
Het jaarverslag is een wettelijke verplichting om aan ouders en personeel van de IKC 
VanKampen verantwoording af te leggen, zodat zichtbaar is dat belangen van een ieder 
zijn behartigd. 
 
Samenstelling IKC-raad 
 
De IKC raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De leden van de IKC-raad 
hebben het afgelopen jaar meegedacht en beslist over beleid en de dagelijkse praktijk op 
IKC VanKampen. De onderwerpen liepen uiteen van financiën, formatie, organisatie, 
pedagogiek tot onderwerpen die ons zijn aangedragen vanuit de organisatie en ouders. 
 
De raad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. 
Dit jaar is er een wisseling geweest in de personeelsgeleding in verband met  stoppen 
met de raad van Lize van Spronzen en Mariska Trooster. Vervangingen hiervoor zijn 
Robert van Toor en Dominique Langstraat. 
         Functie: 
Personeelsgeleding:  Yannick van Dijk    onderwijs/vice voorzitter 
   Lize van Spronzen/Robert van Toor onderwijs 
   Mariska Trooster/Dominique Langstraat Opvang 
   Femke Kamp     Opvang 
Oudergeleding: Liane Ham     Voorzitter ,Onderwijs 
   Lynda de Groot    secretaris, Onderwijs 
   Anne Schreutelkamp   ouder Opvang 
   Rob de Graaf     ouder  Opvang 
 
De directeur van het IKC VanKampen is geen lid van de IKC raad, maar adviseur en 
neemt op uitnodiging deel aan de IKC raad vergaderingen. De directeur geeft 
voorgenomen besluiten ter advies/instemming aan de IKC raad. 
 
Vergaderfrequentie 
 
In het schooljaar 2019/2020 heeft de IKC- raad vier keer vergaderd. Er stonden zes 
vergaderingen gepland, wegens het niet op tijd binnen zijn van de begroting vanuit de 
controller en vanwege het uitbreken van covid-19 heeft de voorzitter besloten twee 
vergaderingen niet door te laten gaan. 
 
Besproken onderwerpen en besluiten die zijn genomen 
 

• 5 gelijke dagen model peuterspeelzaal 

• Begroting IKC vanKampen 



 

  

• Leesbeleid 

• Uitbreiding BSO plaatsen 

• Bestuurlijke wijzigingen vanuit Un1ek 

• Bezoek en inspectie en zorgen voor informatievoorziening richting de inspectie 

• Analyse toetsen IEP  methode 

• Klachtenprocedure 

• Streefdoelen eind jaar 8 

• Beoordelen GGD rapportage BSO 

• Formatie gedurende het jaar en komend jaar 

• Uitvragen enquête oudertevredenheid (ivm uitbraak COVID-19 wordt dit 

komend schooljaar opgepakt ook richting personeel en opvang) 

• Beoordeling ouderbijdrages en goedkeuren OR begroting komend schooljaar. 

• Corona onderwijs 

• Nieuwe themaplanningen 

• De IKC-raad heeft een vaste verdeling van agenda onderwerpen gedurende het 

schooljaar, welke worden aangevuld met actuele onderwerpen. De vaste 

agendapunten hebben een direct verband met de GGD en kwaliteitsbewaking 

Instemmingen: 
Het professioneel statuut, de formatie, informatiegids/jaarplanner, begroting IKC Van 
Kampen en OR en het werkverdelingsplan. 
 
 


