Notulen IKC-Raad De Doornick woensdag 13 januari 2021 om 19:00 uur
Aanwezig: Annabel Klaassen (secretaris), Anita Bouwmeister, Caroline Vermeer, Maria Huting, Ingrid Hendriks
(voorzitter), José Castermans (notulist). Dorethéa Arissen (directeur) vanaf 19:45.
1. Begroting OC
De IKC-Raad heeft inzicht gekregen in de begroting van de OC. Een punt van aandacht is het bedrag dat
vermeld staat voor bankkosten. We komen daar volgend jaar op terug. De ouderbijdrage gaat in
schooljaar 2021/2022 met € 2,50 omhoog. De IKC-Raad stemt daarmee in.
2. Begroting IKC-Raad
Dorethéa vraagt de IKC-Raad om haar een schatting door te geven van de kosten die in lopend schooljaar
nog te verwachten zijn. Raming: € 100.
3. Op- of aanmerkingen notulen/onderwerpen CLR
Geen bijzonderheden.
4. Webinar IKC Raad november
23 Mensen namen deel aan een sessie van 2 uur. We vonden het theoretisch en algemeen. Gemiste kans
omdat de trainers de Linge al langere tijd kennen én zij via een voorgesprek informatie hadden
ingewonnen. Het ambitiegesprek willen we wel graag in praktijk brengen. Ook het benaderen van ouders
via een online enquête of vlog was een eyeopener. Mochten we in de toekomst wederom aan bijscholing
denken, dan richten we ons praktijksituaties van alleen de IKC-Raad van de Doornick.
5. Thuisonderwijs
De noodopvang in combinatie met online onderwijs heeft een forse impact op het gehele team. Er wordt
door relatief veel gezinnen gebruik van gemaakt. Er moeten dus meer kinderen worden opgevangen dan
tijdens de vorige lock-down. In de communicatie van 13-01-2021 richting ouders is benadrukt dat
noodopvang alleen ingezet dient te worden als het echt niet anders kan.
Het online onderwijs heeft ten opzichte van de vorige lock-down een vlucht genomen. De meerderheid
van leerlingen in groep 1 tot en met 4 heeft hulp nodig op technisch en inhoudelijk vlak. Vanaf groep 5
zien de leerkrachten dat leerlingen in rap tempo zelfstandig worden. Zowel qua leervaardigheden als
technische vaardigheden. Niet elke leerling heeft thuis een eigen device tot zijn beschikking. Dit heeft het
team ertoe gebracht om de tijden van de online lessen op elkaar af te stemmen.
De Cito M toetsen en de adviesgesprekken voor groep 8 staan voor deze periode op het programma.
Op stichtingsniveau wordt gekeken hoe dit vormgegeven gaat worden.

6. Herstelonderzoek onderwijs inspectie 10-11-2020
Inzet en opbrengsten zijn door de Inspectie gezien en gehonoreerd. Met als resultaat een positieve
beoordeling. Het rapport geeft vertrouwen voor de toekomst. Volgend inspectiebezoek staat gepland
over 4 jaar. In de tussentijd kunnen er nog thematische bezoeken door de Inspectie worden afgelegd.
Het rapport wordt op de website gepubliceerd.
7. Inspectiebezoek kinderopvang
Dit onderzoek heeft een andere strekking dat dat van het onderwijs deel. Onaangekondigd wordt de
dagopvang geconsulteerd door de GGD in opdracht van de gemeente. De gemeente controleert in haar
rol als toezichthouder of de opvang voldoet aan de Wet Kinderopvang. Dit gaat over de leeftijdsgroep
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van 0 tot 4 jaar. Dit jaar via een telefonisch interview. Vaste onderdelen zijn het pedagogisch klimaat,
veiligheid en gezondheid, beroepskracht/kind ratio, VVE, protocol kindermishandeling. Doelstelling
voor de nabije toekomst is nog meer de verbinding te maken binnen het IKC tussen het pedagogisch
plan tussen opvang en basisschool. Eén doorgaande lijn is wat we nastreven.
8. Huisvesting
De intentieverklaring is ondertekend. Men bevindt zich nu in de onderzoeksfase: wordt het nieuwbouw
of verbouw? De planning is eind maart 2021 een keuze te maken.
9. 5 gelijke dagen model
Dit model wordt door sommige scholen binnen de Linge al onderzocht. Op Stichtingsniveau wordt
gekeken naar bredere uitrol naar alle scholen. Maatwerk is per school mogelijk. Stel dat de Doornick dit
wil gaan invoeren, dan heeft de IKC-Raad instemmingsrecht. Een eerste inventarisatie levert op dat de
oudergeleding er overwegend positief tegenover staat. Met name vanwege de structuur die het biedt.
Het onderwijzend personeel wil nog meer inzicht in het onderwijskundige voordeel dat het zou bieden
én inzicht in de consequenties t.a.v. WTF.
Vanuit de kinderopvang wordt opgemerkt dat de BSO tijd langer wordt op de maandag, dinsdag en
donderdag en korter op de woensdag en de vrijdag.
10. Rondvraag / mededelingen
De Doornick heeft een aanvraag voor subsidie ingediend met als doel verbeterpunten uit het
inspectierapport aan te pakken.
Er is sprake van een wachtlijst voor opvang van 0-2 jarigen én een wachtlijst voor de BSO.
Er wordt met spoed gekeken naar een oplossing hiervoor om de ouders een aanbod te bieden.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is een pilot gestart om de expertise van het SBO te delen
met het regulier basisonderwijs. Door leerkrachten van het regulier basisonderwijs de leerlingen te
laten blijven volgen wanneer deze zijn overgestapt naar het SBO.
Actielijst
Begroting IKC-Raad lopend schooljaar aan Dorethéa doorgeven
Aansluiten bij de OC vergadering
Ambtelijk secretaris informeren over wijzigingen in IKC-Raad bezetting
Medisch protocol delen met ICK-Raad (onderdeel van veiligheidsplan)
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Agendapunten voor volgend overleg
o Invulling van Passend Onderwijs op de Doornick
Aantal zorgleerlingen, aantal arrangementen, hoe zal dit beeld zich in de nabije toekomst
ontwikkelen, welke hulpvragen liggen hieronder?
o Ambitiegesprek

…//…

2

