Jaarverslag van de IKC-raad
Dit jaar is het eerste jaar dat we, een volledig jaar, als IKC raad bij een zijn. De vergaderingen zijn
dan ook een mix van Onderwijs en opvang zoals het bedoeld is. Voor iedereen is het leren en het
vraagt ook veel uitleg van de directeur . Door de voorlichting , kennis hebben we een goed jaar
gehad waarbij we vooral veel nieuwe inzichten hebben gekregen

Samenstelling

De IKC raad bestond dit jaar uit:
-

Lynda Bestman
Anne Schreutelkamp
Liane Lagrouw
Goran Oosterhuis
Marjolein Speksnijder
Linda de Kok
Yvonne Mannion Vanover
Mariska Trooster
Nanette Gerdes

De samenstelling is nog steeds 9 personen. Hierbij is wel afgesproken dat slechts 8 personen de
besluitvorming doen. Waarbij van te voren word besloten wie gaat stemmen. Er word gestreefd om
volgend jaar terug te gaan naar 8 personen. Wie de IKC-raad gaat verlaten is nog niet bekend

Vergaderingen

De vergaderingen van de IKC raad vonden plaats op de volgende dagen:
-

6 September 2016
25 oktober 2016
13 december 2016
4 april 2017
23 mei 2017

De geplande vergadering van 7 februari is afgezegd omdat er geen stukken en/ of ontwikkelingen
waren om te worden behandeld.

De losse verslagen van de vergaderingen zullen in de bijlage worden bijgevoegd.

Belangrijke beslissingen

-

In het pedagogisch beleidsplan is een punt opgenomen over de hygiëne en dan met name
tot het dragen van pantoffels binnen de opvang. Voor bezoekers van de locatie zal worden
gezorgd dat er overschoenen zijn. Dit omdat de vloer zo smerig werd dat het niet meer
schoon te houden was.

-

Door de GGD was in het rapport opgenomen dat ondanks dat alle juridische zaken waren
bekeken, het medezeggenschap van de opvang niet goed geregeld was. Hier voor is door de
ouder geleding van de opvang een mandaat gegeven aan de IKC raad om de beslissingen
namens hen te maken. Dit stuk is opgestuurd naar de GGD en daarna is het goedgekeurd.

-

In mei 2017 is het huishoudelijk reglement van de IKC-raad opgesteld en vastgesteld. Dit
stuk zal op de website van de IKC van Kampen geplaats gaan worden.

Schoolgids

De stukken van de schoolgids zijn op 4 april behandeld. Hierin zijn alleen de aanpassingen
bekekene. De schoolgids was in het jaar er voor al goed gekeurd en word alleen op de
nieuwe punten aangepast.

Toekomstplannen

Door de directeur is een stuk geschreven met zijn visie op de toekomst van het IKC. Hierin
zitten een aantal aanpassingen die gedaan moeten worden . De haalbaarheid van zijn
plannen zal aankomende jaar getoetst gaan worden. Ook zullen hier de ouders actief in
meegenomen worden.

Notullen

Vergadering 06-09-2016
Opening en vaststellen agenda.

· extra stuk adviesraad: Misja mailt collega’s ivm evaluatie bijeenkomst verzuimregeling.
12 september bijeenkomst over opvang, Göran en Anne gaan daar heen.

· Afname leerling gewichten onderwijs: er wordt veel gerommeld met de leerling gewichten en veel
scholen zijn op hun vingers getikt. Bij ikc van kampen is alles netjes op orde.
De regels zijn verscherpt en er zijn dus minder lln met gewicht dit heeft gevolgen voor financiën en
voor de eindcito score. Het mt gaat kijken wat te doen om de scores eindcito hoger te krijgen: taal
methode versneld invoeren, nieuwsbegrip anders vormgeven of andere acties. (zie notitie leerling
prognose en leerling gewichten)

· Wegtakelen porto cabins Curacaolaan: Verlaat en veel dingen fout gegaan waar school niks aan
kon doen. Alles uiteindelijk goed gekomen.

· Gezondheid Laura: blijft tot herfstvakantie weg. Vervanging komt donderdag en vrijdag as
proefdraaien. Indien goed blijft hij tot herfstvakantie zo niet dan gaat Misja de vervanging doen.
Liselotte wordt waarschijnlijk afgekeurd. Ze kan niet meer terug keren in het onderwijs. Er komt nog
een afscheid.

· Beeldvorming flexibele vakanties: Studie opdracht/onderzoek van Misja

· Herinrichting schakelgroepen HEDO: zie advies aanvraag Opvang IKC Van Kampen pedagogisch
beleid schakelgroepen hele dagopvang. Na stemming unaniem akkoord.

· Rapportage GGD: zie inspectierapport IKC VanKampen (KDV) van 30-08-2016. We hebben een
attendering ivm niet VVE gecertificeerde invalkracht. Uniek heeft nu alle invalkrachten de VVE cursus
op internet laten doen dus nu zijn ze allemaal (minimaal) VVE gecertificeerd.

2. Vaste agendapunten:

IKC: Medezeggenschapsstructuur: Anne benaderd Brenda van de oudercommissie opvang of zij nog
plaats wilt nemen in de MR.
Huisvesting: Curacaolaan is in orde, alleen de airco werkt niet meer ivm (koper)diefstal van de kabels.
Wordt in orde gemaakt.
De curacoalaan is geverfd. Paterstraat paal met logo geverfd.
Overige zaken vanuit het bestuur: -

5. Nieuwe vergaderdata vaststellen.: 25 okt 2016 en 13 december 2016

6. Rondvraag & sluiting.: liane: ouders weten niet welke punten bij de or of mr horen en benaderen
verkeerde orgaan. Oplossing is een voorstel stukje op de app. Liane maakt het stukje en Misja zet het
op de app.

Vergadering 24-10-2016
Document Veiligheidsbeleid
Het document is geaccordeerd. Het veiligheidsbeleid is aangenomen.
Document Onderwijs Medicijnverklaring
Toevoeging: Verklaring geldig tot uiterlijk einde schooljaar. Document geaccordeerd.
Advies openingstijden HEDO
De verlengde openingstijden voor de HEDO zijn geaccordeerd.
Wijzigingen pedagogisch werkplan HEDO & BSO
Aanvraag wijziging ‘Vier ogenprincipe’ HEDO: Klusjesman/ leveranciers als tweede paar ogen? De
documenten worden gewijzigd en komen later terug om geaccordeerd te worden.
Begroting
Op dinsdagavond 8 november om 19.00 uur zal hier een extra overleg over plaatsvinden. Niet alle
IKC Raadsleden hoeven hierbij aanwezig te zijn, maar de aanwezigen hebben deze avond mandaat
om instemming te geven op de begroting.
Vaste agendapunten
IKC Medezeggenschapsstructuur & Huisvesting kunnen voortaan van agenda af.

Overige zaken
Er worden twee pilots gestart met een de app Classdojo en een nieuw beloningssysteem.
Informatiestroom CUR minimaal. Göran vraagt de CUR om op voorhand te agenda te krijgen. Er zal
om beurten iemand een CUR bijeenkomst bijwonen.
Er is een leerling voor 5 dagen geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag.
Verzoek van Misja: Per kwartaal bezetting opvang op de agenda.

In een Onderwijs teamvergadering vragen hoe deze collega’s tegenover het dragen van herkenbare
IKC kleding staan.

Vergadering 13-12-2016
Wijzigingen pedagogisch werkplan HEDO & BSO
De aanpassingen is de documenten zijn gerealiseerd. Een aantal aanpassingen zijn nog nodig: De
kippen lopen nooit meer los en er is geen babyveldje meer. Dit moet er uit. Op blz 2 staat een
typefout (lotions de worden opgeruimd).
Bovenstaande punten worden voor 20 dec 2016 aangepast. De werkplannen zijn toegelicht en
goedgekeurd.
Begroting
De begroting is door Misja toegelicht en goedgekeurd.
Businesscase
Presentatie & uitleg door Misja.
GGD rapport HEDO EN BSO
GGD rapport besproken en we zijn verheugd dat de overtreding is opgeheven.
Overige
Van Kampen Draait Door: Collega’s zullen vrijdag 20 januari bij elkaar in de klas kijken in de vorm van
een ronddraai structuur. Verdere uitleg volgt.
Functie Helen: tijdelijk teamleider opvang bij de Fila. Misja werkt voor eind januari een plan uit voor
inzet functie teamleider opvang.
Veel mensen met burnout bij het bestuur.

Vergadering 23-04-2017
Goran opent de vergadering en vraagt om extra punten voor de agenda. Mischa draagt huisvesting
aan en verifieert of Goran de begroting ouderraad meegenomen heeft. Mischa legt uit waar de
toegezonden documentatie vandaan kwam. De definitieve versie volgt deze week.
Mischa geeft aan dat vandaag de laatste zaken in orde zijn gemaakt betreffende de formatie. Deze
ligt hij graag toe. Er is wat onduidelijkheid of iedereen alle gegevens heeft ontvangen. Aanname is
van wel.
In de HEDO en BSO zijn geen grote veranderingen. In onderwijs komen er 5 kleuter groepen. De
instroom gaat naar Annette. Lize is een nieuwe collega vanuit de Bavinck.
De sterretjes in het formatieplan zijn de werktijd factor van Bonne. Die is ziek, maar staat nog steeds
op de formatie. Mocht hij herstellen, dan krijgt hij die dagen terug.
Jasper gaat zich richten op coderen. De gym docent heeft aangegeven dat de huidige constructie
(twee groepen anderhalf uur) niet langer te doen is (mag niet van Vlaardingen in beweging, alleen al
voor het geluidsniveau). Volgend jaar wordt er dus weer per klas lesgegeven. Dit is prima, maar is
daarmee wel duurder.
Expertgroepen: Bestaat al twee jaar. Leerkrachten welke met een opdracht aan de slag gaan voor
het hele jaar. Bijv. Lezen, rekenen, natuur, etc. Een deel van di werkgroepen is ‘klaar’. Mischa erkent
dat ook hij te weinig zicht heft gehad op die werkgroepen. Hij gaat dit komend jaar anders
aanpakken. Doelen worden dus vooraf duidelijk. In een persoonlijk gesprek wordt vervolgens de
aanpak besproken.
Ook de doelen van het schoolplan worden besproken. Het schoolplan is een terugkerend,
vierjaarlijks programma. Op dit moment zitten we in het derde jaar van het schoolplan. De doelen
worden nu dan ook kleiner omdat het meeste werk in het eerste en tweede jaar valt.
Ook de IKC Raad krijgt alle papieren toegestuurd. Er komt nog een zorgplan in en de begroting van
de ouderraad.
Wijziging pedagogisch beleidsplan:
Er zijn twee wijzigingen: De gang van zaken verdiend niet de schoonheidsprijs (had eerst via IKC Raad
moeten gaan) hebben we niet gedaan. Misja moest echter per direct actie ondernemen, anders had
hij nieuwe kinderen moeten afbellen. De oplossing was het vergroten van één lokaal, het ombouwen
van slaapkamer naar extra speelkamer en het inzetten van de hal in vierkante meters als bruikbare
ruimte. Vandaag heeft de eerste groep (waaronder Max) op de ‘gang’ gespeeld en gegeten.
Dit voorstel is toegelicht door Misja, de IKC Raad heeft hierna unaniem ingestemd, met het reeds
ingezette plan.
De tweede wijziging was het schoenvrij beleid (hier is al over gestemd).
Nieuwe kind/leidster ratio’s:
Vanuit de wetgever is besloten dat de ratio’s per januari 2018 gaat wijzigen. Minder babies. Nu 1 op
4, wordt 1 op 3. De andere leeftijden worden daar vervolgens op afgestemd.

Er is vervolgens gekeken wat er op 1-1-2018 op de Hobbit zit. De baby’s zitten daar echter nog niet
bij. Uitgaande van wat wel bekend is moeten er nu groepen geformeerd worden volgens de verticale
groepen systematiek zoals die nu gehanteerd wordt.
Gisteren is er met de medewerkers gebrainstormd over hoe de nieuwe groepen vorm te geven. Alle
opties zijn besproken. Bij elke mogelijkheid blijkt dat je met de ruimtes niet uitkomt. Er zijn niet
genoeg ruimtes….Ook zal het iets duurder worden aangezien de bijdrage van het rijk niet voldoende
is om de kosten te dekken. Note: Dat is dus nog steeds zonder de nieuwe baby’s.
Opties:
Peuterspeelzaal richting Paterstraat
Eén groep alleen maar buiten
BSO bij school
Huisje op het plein (mag niet)
Ruimte BSO + peuters delen (Gebeurd al, biedt geen soelaas)
Gang of hal, wordt al gebruikt en mag geen vaste groep worden.
Blijken maar 2 opties echt bruikbaar:
Ruimte dubbelgebruiken: Tijdens school klas, anders opvang
Of de gymzaal Paterstraat ombouwen. Als je die laatste doet, kan het lokaal opgedeeld worden in
twee opvang lokalen. Je raakt dan echter het gymlokaal kwijt. Wordt één dag per week gebruikt voor
gym en soms voor danslessen. Bij de touwbaan kan namelijk gewoon gegymd worden. Die hal staat
er zeker tot 2021. Gymlokaal is dus een hele reële optie.
Dubbel gebruik van ruimtes had gekund met groep 8 boven. Echter zouden de docenten daar na
school hun lokaal kwijt zijn. Dit komt de voorbereiding niet ten goede voor de lessen van groep 8.
Misja moet het plan, inclusief kosten, voor de zomervakantie afronden aangezien het na de vakantie
binnen drie maanden gerealiseerd moet zijn.
Het zou voor zo een peutergroep 16 kinderen en twee leid(st)ers betreffen. Volgende week komt
hoofd facilitair langs bij Misja om al alles door te spreken (Reglementair, faciliteiten, etc.).
Er wordt wel aangegeven vanuit leerkrachten dat de kinderen dan wel op een andere wijze kennis
moeten maken met gymlessen….De kleuters kunnen dan naar de touwbaanhal, maar dat moet wel
door ouders ondersteund worden. Je kan bijvoorbeeld de dag daar starten (ouders brengen daar)
dan heb je één van beide looprichtingen al vrij.
BUSINESS CASE:
Vanuit ouders zijn er enkel positieve reacties gekomen op de business case van Misja. Het voorstel
van Misja is om drie ouderavonden te beleggen met dit thema. Steeds met een thema:
Eerste, wat proberen we
Tweede, resultaat haalbaarheidsonderzoeken
Derde, gaan we het doen en dan wie of wat?

Wettelijk gezien kunnen alleen de voorjaarsvakantie en herfstvakantie flexibel ingezet worden. De
anderen wettelijk niet. Voorstel zou zijn: Of je houdt ze gewoon as-is als ouder. Of je kiest ervoor om
de kinderen die vakanties wel naar school te sturen en dan die weken anders in te zetten. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders om in samenspraak met school deze spreiding goed op te
vangen.
Losse punten:
Geen zaken vanuit bestuur
Vergaderdatum moet vastgesteld worden.
We zijn nu nog oververtegenwoordigd.
HUISHOUDELIJK REGELEMENT. Het voorstel is doorgesproken. Wijzigingen zijn geaccepteerd. Er is
unaniem besloten dat het akkoord is en dat hij per aankomend schooljaar effectief ingezet wordt.
Mocht Marjolein niet langer deel willen zijn van de IKC Raad dan zijn we rond, anders hebben we
een ouder te veel voor opvang. Anne pakt dit op met Marjolein.
BEGROTING OUDERRAAD:
De begroting wordt nog gedeeld, maar Misja toont hem nu op zijn pc. De uitputting van dit jaar is
erbij gepakt. Er is minder uitgenut dan verwacht. Er is ook meer binnengekomen omdat er meer
ouders hebben bijgedragen en omdat er ook met recycling extra geld is binnengekomen.
De begroting is zo opgebouwd dat hij uiteindelijk op € 10.000,- uitkomt. Waarvan een klein deel
wordt gereserveerd. Daarnaast is er nog een kleine reserve van € 4.400,- welke blijft staan voor
onverwachte uitgaven. Hij moet nog officieel goedgekeurd worden waarna het meekan in het
handboek.

Nieuwe vergaderdatum:
Goran heeft nog een uitnodiging gekregen voor een afsluitende bijeenkomst. Voorstel is 29 juni een
gemeenschappelijke MR + OR. Voorstel is om het een week naar voren te halen. Voorstel is door
Goran gedaan.
Nieuwe vergaderdata voor komend schooljaar moeten bepaald worden.
Dinsdagen – Nanette eet thuis! Schooljaar begint 22 augustus 2017.
5 september, zelfde tijd.
24 oktober
12 december
13 februari
10 april
12 juni (formatie)
Mogelijk dat Misja nog een extra vergadering in het leven roept met als thema het continu rooster.
20:05 – Vergadering gesloten.

