Jaarverslag IKC-raad (Medezeggenschapsraad en Oudercommissie) 2021-2022
De IKC-raad heeft 5 keer vergaderd en werd in het schooljaar 2021-2022 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
28-09-2021

Onderwerp
•
•
•

Jaarverslag IKC-raad 2020-2021
NPO-gelden
Nieuwbouw

•
•
•
•
•

Jaarverslag IKC het Sterrenbos 2020-2021
NPO-gelden
Peutergroep/BSO
Nieuwbouw
Corona – stand van zaken

•
•

Corona – stand van zaken (vergadering tijdens de lockdown)
Nieuwbouw

22-03-2022

•
•
•
•

Corona – stand van zaken
Nieuwe rapporten
Toelichting uitstroomcijfers groep 8 lln naar VO
Formatie ’22-‘23

10-05-2022

•

Ouderbetrokkenheid – terugkoppeling resultaten enquête

•
•
•

Formatie ’22-‘23
Nieuwbouw
NPO-gelden

•

Formatie

•
•
•

Onderwijsresultaten/analyse
Parro
Nieuwbouw
Covid

16-11-2021
Online i.v.m.
Coronamaatregelen

18-01-2022
Online i.v.m.
Coronamaatregelen

21-06-2022
Deze vergadering is door
omstandigheden
geannuleerd.

•
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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:
Nieuwbouw IKC het Sterrenbos, begroting IKC Het Sterrenbos, de projecten van Jeelo, Corona –
stand van zaken in relatie tot het IKC, formatie, studiedagen personeel – inhoud en invulling hiervan,
ouderbetrokkenheid, rapportage, analyse onderwijsresultaten.
Jeelo – Totale ontwikkeling
De IKC-raad is gedurende het schooljaar geïnformeerd over de projecten van Jeelo.
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:
•
•
•
•
•
•
•

Visieontwikkeling
Rapportage (ontwikkelen nieuwe rapporten)
Teambuilding
EDI (expliciete directe instructie), het geven van een goede instructie
Doorgaande lijn kleuters-groep 3
Groepsanalyses en onderwijsplannen
Inclusiev(er) onderwijs

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.
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. Een afvaardiging van
de IKC-raad (personeel en ouders) heeft een informatiebijeenkomst vanuit de gemeente bijgewoond
om geïnformeerd te zijn over het proces van nieuwbouw. Het bestuur van Wonderwijs is nauw
betrokken bij de voortgang.
Jaarverslag IKC-raad 2020-2021
In dit jaarverslag 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 2020-2021
Dit jaarverslag is een verslaglegging van alle werkpunten en ontwikkelingspunten van IKC het
Sterrenbos van schooljaar 2020-2021. De ouder- en personeelsgeleding van de IKC-raad heeft het
jaarverslag 202-2021 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 2021-2022). Er komt geen grote
koerswijziging maar een verdieping van het huidige onderwijs in relatie tot de weg die we al zijn
2

ingeslagen. De oudergeleding heeft inhoudelijke feedback gegeven op dit plan welke zijn
meegenomen.
IKC-gids 2021-2022
De inhoud van digitale schoolgids (IKC-gids) wordt jaarlijks geactualiseerd. De oudergeleding van de
IKC-raad heeft inhoudelijk meegelezen en input gegeven. De IKC-gids is voor akkoord getekend door
de voorzitter.
Vakantierooster 2022-2023
Het vakantierooster 2022-2023 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 2021-2022
Het geld vanuit de overheid ten behoeve van de werdrukverlaging is besteed aan de inzet van een
gymdocent (ALO-opgeleid), inzet van onderwijsassistenten en een extra kleutergroep gedurende het
hele schooljaar. De besteding van de werkdrukgelden is in overleg en overeenstemming met het
team bepaald.
Formatie
We starten schooljaar 2022-2023 met 18 groepen. Alle groepen zijn voorzien van leerkrachten. Het
bestaande team van vaste leerkrachten kan allemaal worden ingezet a.d.h.v. de begroting. De IKCraad 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
In verband met het niet doorgaan van verschillende uitjes in verband met de Coronamaatregelen,
heeft de IKC-raad de ontvangen signalen van ouders over de uitgaven van de ouderbijdrage
teruggekoppeld aan de ouderraad. De ouderraad heeft hierna in de nieuwsbrief uitleg gegeven hoe
de ouderbijdrage is besteed.
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. De IKC-raad is
geïnformeerd over de uitslag van de IEP-eindtoets en de uitstroomniveaus van de groepen 8.

Corona
Dit schooljaar heeft de Corona-pandemie en bijbehorende maatregelen wederom een grote rol
gespeeld in het onderwijs. De organisatie op- en rond het IKC regelmatig centraal gestaan. De IKCraad heeft meegedacht en input gegeven over de organisatie en communicatie rondom de
Coronamaatregelen binnen het IKC. Er is veel aandacht geweest voor de hygiëne en ventilatie in de
school. Er zijn in de periode tussen (met name) de zomer en kerstvakantie veel besmettingen
geweest, zowel onder kinderen als leerkrachten. Als school hebben wij gestreefd om het onderwijs
zoveel mogelijk doorgang te laten hebben. De flexibiliteit en inzet van veel collega’s hebben dit
grotendeels mogelijk gemaakt doordat zij extra gewerkt hebben op hun niet-werkdagen en ook de
ambulante collega’s hebben regelmatig een groep gedraaid. Echter was het onvermijdelijk dat een
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aantal klassen één of meerdere dagen thuis moest blijven door personeelskrapte i.v.m. Corona, ook
in de vervangingspool. Alle leerkrachten en de kinderen van groep 5 t/m 8 kregen wekelijks twee
Coronatesten mee naar huis, geleverd door de overheid, met het verzoek om preventief te testen.
In het najaar van 2021 is schoolbreed besloten om de kinderen die thuis moesten werken vanwege
Corona of quarantaine aan te laten sluiten bij de instructies in de klas. We zijn volledig overgegaan
op hybride lessen om de kinderen thuis meer bij de hand te houden in plaats van te werken met
vooraf opgenomen instructiefilmpjes. Er zijn speciale camera’s aangeschaft om de kwaliteit van de
instructies duidelijker zichtbaar te hebben voor de kinderen thuis.
Er is een landelijke schoolsluiting van een week geweest (voor de kerstvakantie) in verband met
oplopende besmettingen.
NPO-gelden
Vanuit de NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs) is ingezet op het welbevinden van de kinderen na
de schoolsluitingen in het voorgaande jaar, door middel van de inzet van groepsvormingslessen. Ook
zijn de lesmappen van de Vreedzame School vernieuwd, is er een nieuwe rekenmethode aangeschaft
voor groep 3 t/m 5, en zijn er extra ChromeBooks gekomen. Daarnaast is er geïnvesteerd in de
ondersteuning bij de preventie van leesproblemen.
Communicatie
Dit schooljaar is IKC het Sterrenbos overgestapt op een andere versie van Klasbord (oude versie
stopte). De nieuwe versie heeft af en toe wat haperingen. Ondanks dat wordt Klasbord als positief
ervaren, een prettige manier om als ouder op de hoogte gehouden te worden en een kijkje te nemen
in de klassen. In de IKC-raad is besproken hoe de communicatie nog beter gestroomlijnd kan worden
en op elkaar kan worden afgestemd. In het nieuwe schooljaar wil de school overstappen op de
schoolapp Parro. De IKC-raad is hierin meegenomen.

Peuters / opvang / BSO
Algemeen
Zonnekinderen is overgenomen door Blos kinderopvang. Dit schooljaar heeft dit geen gevolgen voor
ouders/personeel. Op de locaties heeft dit geen gevolgen, ook de naamgeving ‘Zonnekinderen’ blijft
(voorlopig) bestaan. Er is een nieuwe Centrale oudercommissie van Zonnekinderen samengesteld.
Wanneer er vragen zijn vanuit de IKC-raad, zijn er korte lijnen met Zonnekinderen om informatie op
te halen. 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.
Personeel
Landelijk is sprake van een personeelstekort in de kinderopvang waardoor op bepaalde momenten
groepen gesloten moesten worden op bepaalde momenten. Op de locatie Sterrenbos heeft dit het
afgelopen schooljaar een aantal keer gespeeld en is dit nog steeds actueel. Zonnekinderen heeft het
beleid om ouders van verschillende locaties en op verschillende te belasten met het sluiten van een
groep. Ondanks regionale sluitingen van verschillende groepen is er nog steeds geen sprake van een
ideale bezetting. Er is een continue werving van nieuwe medewerkers.
Tarieven kinderopvang
De tarieven voor de kinderopvang zijn medegedeeld ter kennisgeving bij de IKC-raad. De tarieven
worden besproken in de COC van Zonnekinderen.
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Inspectiebezoek peutergroep
Het inspectiebezoek is positief bevonden, het verslag is te vinden op de website van IKC het
Sterrenbos.

IKC-raad algemeen
GMR
Door de GMR is de IKC-raad op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op bestuursniveau. De IKCraad heeft middels een enquête en per mail teruggekoppeld aan de GMR dat het wenselijk is dat
notulen vanuit de GMR eerder verspreid worden. De IKC-raad heeft ervaren dat de notulen van de
GMR pas weken na vergaderdatum worden doorgestuurd aan de IKC-raad. Punt van aandacht is
kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er kortere lijnen komen met de vertegenwoordiger van de
GMR om geïnformeerd te blijven over de zaken die bij de GMR spelen. In de laatste IKC-raad zou een
mondelinge toelichting gegeven worden door een GMR-lid (tevens leerkracht van IKC het
Sterrenbos). Door omstandigheden is deze vergadering geannuleerd. Het is wenselijk om deze
werkwijze voort te zetten in het nieuwe schooljaar.
September 2022
IKC-raad het Sterrenbos
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