Jaarverslag IKC-raad (Medezeggenschapsraad en Oudercommissie) 2019-2020
De IKC-raad heeft 7 keer vergaderd en werd in het schooljaar 2019-2020 gevormd door:
Oudergeleding
Henk Paul Hegeman (afgetreden 01-01-2020)
Noortje Arisz
Jacco Wouters (voorzitter m.i.v. 01-01-2020)
Lizet Scheffer-Overbeek
Bram de Krijger (aangetreden 01-01-2020)
Sandra de Jong (aangetreden 01-01-2020) –
(Oudercommissie Zonnekinderen)

Personeelsgeleding
Tamara Maus
Eleonora Hendriks
Marloes van Schijndel
Laura Jansen
(Ellen van Bon)

Vergaderdata en onderwerpen
Vergaderdata
10-09-2019

Onderwerp






Jaarverslag IKC-raad 2018-2019
Jaarplan 2019-2020
Werkverdelingsplan 2019-2020
Vaststellen speerpunten IKC-raad
Zichtbaarheid IKC-raad

24-10-2019







Jaarverslag IKC het Sterrenbos 2018-2019
Verkiezingen MR-leden & OC-lid
MR-reglement
Verbinding Zandse Kerk
Verkeerssituatie i.v.m. werkzaamheden Van Wijkstraat

10-12-2019











Uitslag verkiezingen IKC-raad
Schoolplan 2020-2024
Nieuwbouw
Centrale Ouder Commissie Zonnekinderen

06-02-2020

07-04-2020
22-04-2020
11-06-2020









10-14 onderwijs
Formatie
Nieuwbouw
Onderwijsstaking
Rol oudergeleding binnen de school
Afstandsonderwijs voortgang i.v.m. Corona
Extra vergadering i.v.m. bespreken draaiboek ‘herstart onderwijs per 11 mei’
Terugblik periode onderwijs in halve shifts
Bespreking draaiboek ‘onderwijs na 8 juni 2020’ – volledige schoolopening
Formatie 2020-2021
Organisatorische zaken n.a.v. Corona (kamp – musical – afsluiting etc)
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Speerpunten IKC-raad
De IKC-raad heeft schooljaar 2019-2020 het volgende speerpunt vastgesteld:








Communicatie met ouders in de breedste zin van het woord, waaronder:
o Inzet mail/klasbord/nieuwsbrief
o Communicatie school-BSO
Ouderbetrokkenheid
Jeelo
Nieuwbouw
Personeelsbezetting
Technische middelen / ICT

IKC ontwikkeling
De IKC-raad is bij elke vergadering op de hoogte gehouden van zaken die spelen binnen het IKC om
zo op de hoogte te blijven en mee te denken over de ontwikkelingen en lopende zaken.
Onderwerpen die zijn besproken zijn o.a:









Verkeersveiligheid i.v.m. werkzaamheden Van Wijkstraat
Nieuwbouw IKC het Sterrenbos
Begroting IKC Het Sterrenbos
De projecten van Jeelo
Formatie
Studiedagen personeel
Verbinding Zandse Kerk
Het tekort aan invallers t.b.v. ziektevervangingen

Jeelo – Totale ontwikkeling
Binnen de IKC-raad is de werkwijze van Jeelo (JE Eigen Leer Omgeving) regelmatig aan de orde
gekomen om op de hoogte te blijven en mee te denken in de ontwikkeling die de school doormaakt
met betrekking tot deze werkwijze. Dit schooljaar zijn er schoolbreed zes Jeelo-projecten gedraaid.
De project van Jeelo zorgen ervoor dat kinderen actief, betrokken en meer eigenaar zijn van hun
eigen leerproces.
Studiedagen personeel
De IKC-raad is op de hoogte gehouden van de studiedagen van het personeel. Studiedagen hebben
dit schooljaar in het teken gestaan van:






Professionele dialoog (gesprektrainingen t.b.v. het professioneel opleiden van studenten. IKC
het Sterrenbos is een opleidingsschool voor de HAN-Pabo. Deze training werd in dat kader
verzorgd.
Eigenaarschap (Leren zichtbaar maken)
Update Vreedzame School
Schoolbrede evaluatie van het jaar en vaststellen ontwikkelpunten komend jaar

Werkverdelingsplan
Alle Wonderwijs-scholen stellen een professioneel statuut op waarin de professionele ruimte van
medewerkers formeel wordt vastgelegd. Het professioneel statuut geeft zodoende kaders aan
waarbinnen het onderwijs op IKC het Sterrenbos wordt verzorgd en ontwikkeld en is tot stand
gekomen door een professionele dialoog tussen schoolleiding en medewerkers. De
personeelsgeleding van de IKC-raad heeft dit werkverdelingsplan voor akkoord getekend.
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Verkeersveiligheid
De werkzaamheden door de gemeente aan de Van Wijkstraat zijn gestart in juni 2020. Dit heeft
ervoor gezorgd dat de weg gedurende een periode slecht toegankelijk / afgesloten is geweest. Dit zal
ook in schooljaar 2020-2021 aan de orde zijn. De IKC-raad heeft actief contact met de gemeente
gezocht hierover om de situatie te bespreken, wat op een prettige manier verlopen is. De IKC-raad
blijft de situatie volgen met betrekking tot de verkeersveiligheid en indien nodig zal vanuit de IKCraad de verbinding met de gemeente verder worden aangehaald.
Nieuwbouw
De voortgang van het proces rondom de nieuwbouw van IKC het Sterrenbos is regelmatig aan de
orde gekomen. De IKC-raad wordt op de hoogte gehouden door de directeur. Het ziet er naar uit dat
de nieuwbouw zal worden gebouwd tijdens fase 3 van de nieuwbouwwijk “Driegaarden”. De huidige
prognose stelt dat dit in 2024 gereed zou moeten zijn.
Jaarverslag IKC-raad 2018-2019
In dit verslag zijn de punten vastgelegd die zijn besproken in de IKC-raad (Medezeggenschapraad
onderwijs & Oudercommissie opvang). Het jaarverslag is goedgekeurd en op de website gezet.
Jaarverslag IKC het Sterrenbos 2018-2019
Dit is een verslaglegging van alle werkpunten en ontwikkelingspunten van IKC het Sterrenbos van
schooljaar 2018-2019. De oudergeleding is hierover tevreden en het jaarverslag 2018-2019 is
goedgekeurd door de leden van IKC-raad.
Schoolplan 2020 -2024 & Jaarplan 2019-2020 IKC het Sterrenbos
Ellen licht de focus van IKC het Sterrenbos toe aan begin van het schooljaar aan de hand van het
document ‘ontwikkeling, opvang & organisatie’ (jaarplan 2029-2020). Het jaarplan is opgesteld in een
stichtingsbrede format, het “A3-jaarplan”.
Het koersplan van Wonderwijs wordt dit schooljaar afgerond. Daaruit maakt het Sterrenbos het
nieuwe schoolplan 2020-2024 (meerjarenplanning voor de komende 4 jaar). Stichtingsbreed is ervoor
gekozen om hetzelfde format voor het schoolplan te maken. Doordat het koersplan van Wonderwijs
vertraging heeft opgelopen door de fusie, is het schoolplan ook vertraagd. De IKC-raad geeft
goedkeuring voor uitstel van het schoolplan 2020-2024.
Schoolgids 2019-2020
De gemaakte format van de schoolgids blijft stichting breed behouden, ook nu we tot Wonderwijs
behoren. Wonderwijs heeft besloten de foto’s te behouden. De inhoud is geactualiseerd. De
oudergeleding van de IKC-raad hebben inhoudelijk meegelezen en input gegeven.
Vakantierooster 2020-2021
Het vakantierooster 2020-2021 wordt regiobreed afgestemd en goedgekeurd door de IKC-raad.
Werkverdelingsplan
Met ingang van schooljaar 2019-2020 is elke school verplicht om een werkverdelingsplan te maken
samen met het team om de taken binnen de school te verdelen. Dit is gebeurd in overleg en met
instemming van het voltallige personeel. De personeelsgeleding van de IKC-raad heeft het
werkverdelingsplan goedgekeurd.
Plan Werkdrukgelden 2019-2020
Het geld vanuit de overheid ten behoeve van de werdrukverlaging is besteedt aan de inzet van een
gymdocent (ALO-opgeleid), inzet van onderwijsassistenten en een extra kleutergroep halverwege het
schooljaar. De vorig jaar geformeerde kleinere groepen blijven in tact. De besteding van de
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werkdrukgelden is in overleg en overeenstemming met het team bepaald. Uit de evaluatie met het
team blijkt dat werkdruk door eenieder verschillend wordt ervaren. We hebben de grote gemene
deler gepakt om de werkdrukgelden verder in te zetten. Ook komend schooljaar (2020-2021) zullen
de werkdrukgelden worden ingezet voor een gymdocent, onderwijsassistenten, een dag extra voor
de conciërge en een extra kleutergroep halverwege het schooljaar.
Formatie
We starten schooljaar 2020-2021 met 17 groepen. Alle groepen zijn voorzien van leerkrachten en
staat goed. We krijgen een aantal nieuwe collega’s die ook weer mooie kwaliteiten met zich mee
brengen. Als team hebben wij de opdracht om elkaar te leren kennen volgend jaar en te ontdekken
waar ieders kwaliteiten liggen.
Onderwijsstaking / lerarentekort
De IKC-raad volgt het landelijke lerarentekort en de gevolgen hiervan voor IKC het Sterrenbos. Tot op
heden hebben we dit op schoolniveau meestal kunnen opvangen door o.a. flexibiliteit van het eigen
personeel. Ouders merken op ons IKC nog niet veel van het lerarentekort. Tijdens de landelijke
stakingsdag is IKC het Sterrenbos gesloten gebleven omdat het team heeft gestaakt omdat de
urgentie door het personeel wel degelijk wordt gevoeld.
10-14 onderwijs
IKC het Sterrenbos is bezig met het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor kinderen tot 14 jaar
(10-14 onderwijs). Maureen Cosgrave is hierbij betrokken en geeft een presentatie over de
ontwikkelingen tot nu toe en de plannen voor de toekomst.

Communicatie
De IKC-raad heeft meegedacht over de manier van communicatie vanuit het IKC. Dit onderwerp
hangt samen met verschillende ontwikkelingen binnen het IKC.
Zichtbaarheid IKC-raad
De oudergeleding van de IKC-raad heeft als doel wat zichtbaarder te zijn voor de ouders van de
school. Daarom wordt na elke IKC-raadvergadering een stukje in de oudernieuwsbrief geplaatst. Is de
oudergeleding tijdens twee 10-minutenavonden in februari informeel aanwezig geweest om ouders
in de school te kunnen spreken. Ook is er een ouderflyer uitgedeeld met informatie over de IKC-raad.
Dit is als zeer positief ontvangen. Tevens is het e-mailadres aangepast naar ikcraad@sterrenbos.nl .
Onderwijs in / na de Corona-periode
De IKC-raad heeft het onderwijs tijdens en na de schoolsluiting gemonitord. Tijdens de schoolsluiting
is er een onlinevergadering gehad om het thuiswerken te bespreken. Daarnaast hebben zij een grote
betrokkenheid gehad en zeer waardevolle input gegeven bij de totstandkoming van het draaiboek
‘herstart onderwijs 11 mei’ na de thuisonderwijsweken i.v.m. het Coronovirus. Hiervoor is een extra
IKC-raadvergadering ingelast. De oudergeleding heeft een onderbouwing geschreven voor in het
draaiboek. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er veel draagvlak was voor het plan rondom de
herstart van het onderwijs na de Corona-thuiswerkperiode alsook bij het draaiboek ten behoeve van
de volledige schoolopening. De aanpak van de school gedurende de thuiswerkperiode en na de
herstart van het onderwijs werd door de IKC-raad gesteund.
Informatieavonden
Er is in november 2019 een informatieavond hoogbegaafdheid georganiseerd. Door de Coronacrisis
zijn andere informatieavonden niet doorgegaan.
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Peuters / opvang / BSO
BSO
Er is een aantal nieuwe medewerkers gestart dit schooljaar met een combifunctie (zowel onderwijsassistent onder schooltijd als BSO-medewerker). Dit zorgt voor verbinding tussen school en BSO.
Centrale Oudercommissie
Vanuit Zonnekinderen is een Centrale Ouder Commissie (COC) opgericht die de belangen van ouders
op organisatieniveau behartigt. Wij willen als IKC-raad denken vanuit gemeenschappelijk gedeelde
waarden op de locatie en in contact staan met de COC. Er is contact geweest met de COC en
afgestemd dat we met elkaar in contact treden wanneer dit nodig is en elkaar weten te vinden.
Tarieven kinderopvang
De tarieven voor de kinderopvang zijn besproken door de IKC-raad, hier waren geen bijzonderheden.
Inspectiebezoek peutergroep
Het inspectiebezoek is positief bevonden, waarbij nadrukkelijk het prettig pedagogisch handelen van
de pedagogisch medewerkers werd benoemd.
Toestroom peuters
Met ingang van schooljaar 2019-2020 is peuterspeelzaal de Zandkabouter (in het gemeenschapshuis)
gestopt. Mede hierdoor is een flinke toestroom van peuters ontstaan bij de peutergroep. Met ingang
van 2019-2020 is de tweede peutergroep geopend op alle dagdelen op het peuter/kleuterplein.

IKC-raad algemeen
MR-reglement
De bevoegdheden van de IKC-raad zijn besproken. IKC het Sterrenbos kiest ervoor om de inhoud
centraal te stellen en gezamenlijk de aandachtpunten van het gehele IKC te bespreken. Wanneer er
instemmings- en/of adviesrecht is, zal dit worden gedaan onder de MR-leden en/of de OC-leden. Dit
is vastgesteld en beschreven in het MR-reglement en het kinderopvang-reglement. Door twee aparte
reglementen te behouden voldoe je juridisch aan de juiste eisen. Binnen de IKC-raad is het MRreglement uit 2008 (Jozefschool) besproken. Omdat dit gedateerd was, is het MR-reglement in
oktober 2019 aangepast en goedgekeurd/ondertekend door de voorzitter van IKC-raad en het
bevoegd gezag van de school.
Leden IKC-raad (Medezeggenschapsraad)
De IKC-raad is van samenstelling gewijzigd in schooljaar 2019-2020 door het verstrijken van de
zittingstermijn. Door middel van verkiezingen in november 2019 is de termijn van Noortje Arisz
verlengd en zijn twee nieuwe leden aangetreden.
Personeelsgeleding
Afgetreden 01-08-2019: Katja Belle
Aangetreden 01-08-2019: Laura Jansen

Oudergeleding:
Afgetreden 01-08-2019: Marjon Opgenoort (OC-lid)
Afgetreden 01-01-2020: Henk Paul Hegeman
Aangetreden 01-01-2020: Bram de Krijger
Aangetreden 01-01-2020: Sandra de Jong (OC-lid)

GMR
Door de GMR is de IKC-raad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op bestuursniveau.
Juli 2020
IKC-raad het Sterrenbos
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