
Agenda IKC-Raad DE ENTREE 

13 december 2021 19.30-21.30 uur 

 

Aanwezig: Els Lammers, Chantal Fransen, Sophie Maassen, Jerremey Schutte, Raymond van Asperen, 

Annie Koch, Chantal Versteeg, Carina Weezenaar, Sander Duijts 

Afwezig: Jeroen Burlage 

1 Welkom  

2 Even voorstellen 

3 Notulen 26 oktober Vastgesteld 

4 Zijn er aanvullende punten? 

• Verkiezingen: Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen op de mail van de MR. 

Verzoek van Jerremey om na te denken over vervolgacties. Zie rondvraag 

5 IKC-Raad 

• IKC-raad is formeel een themaraad. De MR en de OC moeten blijven bestaan. De 

bevoegdheden zijn gemandateerd naar de themaraad.  

• IKC-raad bestaat uit 2 medewerkers onderwijs, 2 medewerkers opvang, 2 ouders 

onderwijs, 2 ouders opvang.  

• Formeel is er verschil in identiteit verschillende tussen onderwijs en opvang. 

Onderwijs heeft een christelijke identiteit en de opvang is openbaar.  

6 Corona 

• Binnen opvang is het onrustig als gevolg van uitval van medewerkers. Op andere 

locaties binnen Kern is het al noodzakelijk geweest om groepen te sluiten. 

Vooralsnog is dit niet nodig geweest voor De Entree.  

• Naast het rekening houden met alle maatregelen moet in het onderwijs ook nog 

‘gewoon’ les gegeven worden. Dit vraagt veel van het team.  

• De druk en onrust als gevolg van de (veranderende) maatregelen en de puzzel van de 

bezetting geldt voor zowel het onderwijs als de opvang.  

• Vanuit de GGD zijn de adviezen consequent. Beslissingen gaan in overleg met de 

GGD. 

• Vanuit de opvang is er behoefte om meegenomen te worden in de communicatie 

over de onderwijsgroepen die in quarantaine zijn, zodat ouders goed te woord 

gestaan kunnen worden bij vragen m.b.t. de opvang.  

• Bij het brengen van de kleuters zou het fijn zijn als er weer meer afstand gehouden 

kan worden tussen de ouders en de leerkrachten. Zonder aanvullende berichtgeving 

kunnen de pionnen weer geplaatst worden. Voor het brengen tot aan het hek zal een 

aanvullende mailing moeten komen. Bij de opvang lukt het redelijk goed met afstand 

houden tot de ouders.  

7 Groei Kindcentrum De Entree 

• Voor de BSO is een uitbreiding van 22 kinderen aangevraagd bij de GGD. Ook de 

kinderdagopvang loopt goed. In september is de 0-4 groep gesplitst naar 2 groepen. 

Het speeltaalhuis zit helemaal vol en heeft een wachtlijst.  

• Voor het onderwijs is het maximum bereikt qua leerlingaantal. De gemeente 

Zoetermeer wil dat alle scholen weer terug gaan naar hun eigen capaciteit, totdat 

alle scholen in een wijk helemaal vol zitten. Voor De Entree betekent dit stoppen met 



groeien. Als het beleidsstuk gereed is, zal dit ter instemming worden voorgelegd aan 

de IKC-raad. 

8 Identiteit  

• Voor het veranderen van beleid is instemming van de IKC-raad nodig. Tijdens de 

studiedag is er binnen het team gesproken over de identiteit. Positieve instemming, 

voorlegger zal worden getekend.  

9 GGD inspectie kinderopvang 

• Jaarlijks controleert de GGD de opvang. In het najaar is de opvang gecontroleerd op 

o.a. pedagogisch klimaat, diploma’s medewerkers, VOG EHBO. Inspecteur was zeer 

tevreden, helaas was er op het moment van de controle 1 handhavingspunt. Dit punt 

is binnen de gestelde termijn opgelost. Het GGD-rapport staat op de website.  

10 Schooldocument  

• In het schooldocument komen alle onderdelen aan bod waarover de school zich 

moet verantwoorden richting de inspectie. De IKC-raad heeft instemmingsrecht.  

• Zowel kort als lang verzuim ligt onder het landelijk en Unicoz-gemiddelde. 

Verbeterplannen zijn niet nodig.  

• Het leerproces en methodes scoren het laagste. In het jaarplan wordt hier dit 

schooljaar geen aanvullende actie op ondernomen. Bij een volgende uitvraag zal 

gekeken worden of dit duidelijker geformuleerd kan worden. De tevredenheid is 

gebaseerd op 10 vragen. Hierdoor was het invulpercentage heel hoog, maar kan je 

soms minder diep ingaan op een onderwerp. In maart volgt een nieuwe uitvraag.  

11 Begroting  

• De IKC-raad heeft adviesrecht t.a.v. de begroting. 

• De formatieplaatsen gerelateerd aan de NPO gelden zijn t/m juli 2023. Daarna staan 

deze mensen niet meer in de begroting. Het nieuwe kabinet is net gevormd, dus het 

is nog afwachten wat de uitwerking van hun plannen gaat betekenen.  

12 Rondvraag 

• Vervolgacties verkiezingen: ouders actief benaderen, klassenouders vragen, de 

teamleden onderwijs vragen of zij ouders weten die misschien geschikt zijn.  

Acties 

- Els: opleggers schooldocument en identiteit getekend naar Jerremey 

- Jerremey: notulen 26-10 details verwijderen voor publicatie op de website 

- Els: begroting voorzien van opmerkingen en naar Jerremey 

- Jerremey: nieuwe versie begroting toesturen ter advies 

Volgende vergaderingen 

• Maandag 21 februari 

• Maandag 21 maart 

• Maandag 9 mei 

• Maandag 13 juni 

 


