
Notulen IKC-Raad DE ENTREE 

21 februari 2022 19.00-21.30 uur 

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

Annie Koch, Chantal Versteeg, Carina Weezenaar, Sander Duijts 

Afwezig: Jeroen Burlage 

19.00 - 19.30 OC (pedagogisch medewerkers, ouders opvang en Annie) 

1. Wat doet de oudercommissie? Annie geeft een korte toelichting op wat er van de 

Oudercommissie wordt verwacht.  

2. De naamswijziging heeft geen consequenties voor de kinderopvang, speeltaalhuis en 

buitenschoolse opvang. T.z.t. zullen de borden en werkkleding worden vervangen binnen het 

Kindcentrum worden vervangen.   

3. Aantal kinderen en team groeit. Vanaf 28 februari mogen ouders weer naar binnen bij het 

kdv. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren zal de ouders van kinderen vanaf 1 jaar 

gevraagd worden de kinderen bij de deur over te dragen aan de pedagogisch medewerkers. 

Voor de BSO wordt een uitbreiding van een tussengroep (7-9 jaar) aangevraagd. Voor 

personeel wordt gewerkt aan uitwisseling tussen onderwijs en opvang. Lastig aspect hierbij is 

dat er verschillende CAO’s zijn.   

19.30 - 20.30 IKC-raad (allen) 

4. Notulen 13 december 2021 – ongewijzigd vastgesteld  

5. Aannamebeleid  – De gemeente is met de scholen in Zoetermeer aan het kijken naar de 

leerlingverdeling over de scholen. Binnen Zoetermeer zijn er voldoende kindplekken. Extra 

schoolruimte wordt weer bespreekbaar als de scheefgroei tussen de scholen is 

‘rechtgetrokken’ en duidelijk is wat er gaat gebeuren met het Entreegebied. In de praktijk is 

er plaats voor 28 nieuwe leerlingen. Broertjes en zusjes en kinderen vanuit het 

kinderdagverblijf hebben voorrang. Aan ouders wordt gevraagd de kinderen vóór hun 

tweede verjaardag definitief in te schrijven. Daarna volgt inschrijving van buitenaf op 

volgorde van aanmelding.  

Jerremey en Annie gaan aanvullend kijken naar de aanmelding voor kinderen van het 

speeltaalhuis. Deze kinderen starten meestal pas na hun tweede verjaardag.  

Het postcodebeleid is vooralsnog niet van toepassing binnen Zoetermeer. Het 

gemeentebeleid is erop gericht dat ieder kind in zijn eigen wijk naar school kan.  

6. Corona – wijzigingen binnen het kindcentrum gaan in per 28 februari. De grootste wijziging in 

het halen en brengen geldt voor het kinderdagverblijf. Deze gaan gebruik maken van de 

hoofdingang in plaats van de buitendeur, dit i.v.m. de kou. De looproute wordt langs het 

speellokaal, om eventuele overlast voor het onderwijs te beperken. 

7. Rondvraag – Verzoek om planning van terugkerende beleidsstukken. Bij grote stukken een 

oplegger met de belangrijkste wijzingen. 

  



8. Onder voorbehoud van ziekte of andere omstandigheden is het de bedoeling om de 

volgende vergadering weer live plaats te laten vinden. De definitieve keuze voor live of 

online wordt ook bepaald door de agenda.  

20.30 - 21.30 MR (leerkrachten, ouders onderwijs, Jerremey) 

9. Bezetting (groep 8) – Groep 8 heeft voorlopig op woensdag thuisonderwijs. Voor de andere 

klassen speelt dit vooralsnog niet. Bij de kleuters is een herverdeling van de bezetting 

gemaakt.  

 

Volgende vergaderingen 

• Maandag 21 maart 

• Maandag 9 mei 

• Maandag 13 juni 

 


