Jaarverslag IKC-raad (Medezeggenschapsraad en Oudercommissie) 2020-2021
De IKC-raad heeft 6 keer online vergaderd in verband met de Corona-maatregelen en werd in het
schooljaar 2020-2021 gevormd door:

Oudergeleding
Jacco Wouters (voorzitter)
Noortje Arisz
Lizet Scheffer-Overbeek
Bram de Krijger
Sandra de Jong (Oudercommissie Zonnekinderen)

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

Vergaderdata en onderwerpen
Vergaderdata
01-10-2020

Onderwerp




Jaarverslag IKC-raad 2019-2020
Jaarverslag IKC het Sterrenbos 2019-2020
Corona – stand van zaken

24-11-2020






Onderwijsontwikkelingen (koersplan 2020-2024)
Nieuwbouw
Verkeerssituatie i.v.m. werkzaamheden Van Wijkstraat
Ouderbijdrage

12-01-2021



Corona – stand van zaken (vergadering tijdens de lockdown)

11-03-2021





Corona – stand van zaken
Terugkoppeling inspecteur
Formatie ’21-‘22

20-04-2021



Corona – stand van zaken

15-06-2021







Nieuwbouw
Analyse Cito
Corona – stand van zaken
Werkdrukgelden en NPO-gelden
Onderwijsresultaten
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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
Corona – stand van zaken i.r.t. het IKC
Formatie
Studiedagen personeel

Jeelo – Totale ontwikkeling
Binnen de IKC-raad is de werkwijze van Jeelo 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. In verband met de schoolsluiting zijn er dit jaar vijf projecten (in plaats van zes) gedraaid
en is de invulling meer ín de school geweest door de restricties met betrekking tot uitjes in verband
met de Corona-maatregelen.
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:





Eigenaarschap bij leerkrachten en kinderen waarbij per minibouw verschillende speerpunten
centraal staan (groep 1-2: inzet van ICT / groep 3-4: doelgericht werken met lezen en
rekenen / groep 5-6: verdieping Jeelo ivm nieuwe collega’s en werken met een weektaak /
groep 7-8: eigenaarschap, portfolio)
Groeimindset / groeitaal
Afronding schooljaar, overdrachten, evaluaties en groepsplannen

Werkverdelingsplan / professioneel statuut
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.
Verkeersveiligheid
De werkzaamheden door de gemeente aan de Van Wijkstraat hebben ervoor gezorgd dat de weg
gedurende een lange periode slecht toegankelijk / afgesloten is geweest in schooljaar 2020-2021. De
IKC-raad heeft de situatie gevolgd en contact gezocht met de gemeente waar nodig.
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 bestuur van
Wonderwijs is nauw betrokken bij de voortgang.

2

Jaarverslag IKC-raad 2019-2020
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 2019-2020
Dit is een verslaglegging van alle werkpunten en ontwikkelingspunten van IKC het Sterrenbos van
schooljaar 2019-2020. De ouder- en personeelsgeleding van de IKC-raad heeft het jaarverslag 20192020 goedgekeurd.
Schoolplan 2020 -2024 & Jaarplan 2020-2021 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 2020-2021). Er komt geen grote
koerswijziging maar een verdieping van het huidige onderwijs in relatie tot de weg die we al zijn
ingeslagen. De oudergeleding heeft inhoudelijke feedback gegeven op dit plan welke zijn
meegenomen.
IKC-gids 2020-2021
De gemaakte format van de schoolgids blijft stichting breed behouden, ook nu we tot Wonderwijs
behoren. De inhoud is geactualiseerd. De oudergeleding van de IKC-raad heeft inhoudelijk
meegelezen en input gegeven. De IKC-gids is voor akkoord getekend door de voorzitter.
Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster 2021-2022 wordt regiobreed afgestemd en goedgekeurd door de IKC-raad.
Werkverdelingsplan
Jaarlijks 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 2020-2021
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 en een extra dag voor de conciërge. De besteding van de werkdrukgelden is in overleg en
overeenstemming met het team bepaald.
Formatie
We starten schooljaar 2021-2022 met 19 groepen. Alle groepen zijn voorzien van leerkrachten en
staat goed. De IKC-raad is meegenomen in de keuzes die gemaakt zijn omtrent de formatie. Er is een
toelichting geweest over de inzet van de NPO-gelden (Nationaal Onderwijs Plan-gelden) en de gelden
die vrijkomen vanuit de ‘zware zorgmiddelen’.
Ouderbijdrage
Het is voor veel ouders niet duidelijk dat de ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad en
waaraan de gelden besteedt zijn in dit ‘Coronajaar’. Hierover is vanuit de IKC-raad terugkoppeling
geweest naar de ouderraad en er is daarna meerdere keren in de nieuwsbrief aandacht aan
geschonken om ouders hierover te informeren.
Inspectiebezoek
De IKC-raad is geïnformeerd over het inspectiebezoek van 11 februari 2021. Dit was een
themaonderzoek op gebied van doorstroom van de schoolloopbaan in de Covid-periode. De inspectie
was tevreden hoe wij als school anticiperen op de situatie en de manier waarop onze advisering tot
stand is gekomen in de Covid-periode en de communicatie met het VO.
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Analyse onderwijsresultaten
De IKC-raad is meegenomen in het proces hoe de school de resultaten analyseert n.a.v. streefdoelen
die zijn vastgesteld. Op basis van zorgsignalen worden specifieke aandachtspunten bepaalt en acties
ondernomen. Ook wordt gekeken naar de successen en hoe deze geborgd worden.

Corona
Organisatie in de school
Dit schooljaar hebben de Corona-maatregelen en de gevolgen voor de organisatie op- en rond het
IKC regelmatig centraal gestaan. De IKC-raad heeft meegedacht en input gegeven over de organisatie
en communicatie rondom de Coronamaatregelen binnen het IKC. De aanpak gedurende de
thuiswerkperiode en na de herstart van het onderwijs werd door de IKC-raad gesteund.
Qua organisatie met betrekking tot de Corona-maatregelen kwam er veel bij kijken vanaf de start van
het schooljaar. De school is gecheckt op luchtkwaliteit en ventilatie en er is voldaan aan de eisen. Er
is veel aandacht voor hygiëne bij de kinderen (handen wassen e.d.), maar ook in het gebouw (extra
schoonmaak).
Schooljaar 2020-2021 is gestart met alle groepen op dezelfde tijd. De IKC-raad heeft in oktober
aangegeven zich zorgen te maken over de drukte op het plein, wat maakt dat afstand houden
moeilijk is. In communicatie naar ouders is hierin veel gedaan, echter door de situering van de school
is het lastig om dit te reguleren.
De IKC-raad heeft meegedacht en input gegeven over de communicatie en wensen vanuit ouders om
samen de organisatie te optimaliseren. De IKC-raad is tevreden over de snelle wijze van organiseren
toen de lockdown werd aangekondigd. Ook zijn ze tevreden over de eenduidige wijze / keuze die is
gemaakt door te werken met weektaken en instructiefilmpjes. Hierdoor waren ouders minder
gebonden aan bepaalde tijden en flexibel in het verdelen van hun werk en het helpen van hun
kinderen. De oudergesprekken zijn geheel online gevoerd.
Na de landelijke lockdown is de school weer in shifts naar school gegaan om de drukte buiten te
verdelen, hierdoor is meer rust op het schoolplein. De school heeft moeten anticiperen op het
landelijke protocol voor het basisonderwijs.
Nadien is de school noodgedwongen drie dagen gesloten geweest i.v.m. besmettingen onder
kinderen en teamleden. Het thuisonderwijs werd gelijk opgepakt. Een aantal groepen is daarnaast
één of meerdere dagen thuis geweest. Leerkrachten moesten thuisblijven bij milde klachten.
Vervanging was moeilijk te krijgen. Intern is veel ondervangen, o.a. door flexibiliteit van collega’s.
Noodopvang
De school moest zorgdragen voor de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit was
een gigantische klus om georganiseerd te krijgen. Er was een verdriedubbeling van het aantal
kinderen t.o.v. de vorige lockdown. Ook zijn meer kinderen uit kwetsbare gezinnen uitgenodigd op
school.
Samenwerking team
Binnen het team worden de teamvergaderingen online gedaan. De samenwerking heeft zich dit jaar
geconcentreerd in parallelgroepen en minibouwen (1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8).
Klasbord
Klasbord wordt als positief ervaren, een prettige manier om als ouder op de hoogte gehouden te
worden en een kijkje te nemen in de klassen nu het door de situatie niet mogelijk is om ouders in de
school toe te laten.
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Peuters / opvang / BSO
Algemeen
De centrale oudercommissie van Zonnekinderen heeft de IKC-raad schriftelijk op de hoogte
gehouden van informatie omtrent algemene zaken vanuit Zonnekinderen.
Op locatie Sterrenbos waren dit schooljaar geen bijzonderheden.
In de periode rondom de schoolsluiting is intensief samengewerkt tussen school en BSO om de
opvang te organiseren rondom de gezinnen met cruciale beroepen en/of kinderen in kwetsbare
thuissituaties.
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.

IKC-raad algemeen
GMR
Door de GMR is de IKC-raad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op bestuursniveau. De IKCraad heeft teruggekoppeld aan de GMR dat het wenselijk is dat notulen vanuit de GMR eerder
verspreid worden. Met ingang van schooljaar 2021-2022 zal N. Windemuller (leerkracht IKC het
Sterrenbos) lid zijn van de GMR, wat zorgt voor korte lijnen tussen de IKC-raad en de GMR.
September 2021
IKC-raad het Sterrenbos
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