
Agenda IKC-Raad DE ENTREE 

20 juni 2022 19.00-21.00 uur 

 

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

1. Reglement OC 

Reglement is getekend door Ivo en Els. Ivo is aangemeld bij Boink namens de OC. 

2. Klachten 

Klachten vanuit de opvang worden besproken met de OC. Incident is gebeurd tijdens 

vakantie locatiemanager. De klacht is afgehandeld door de achterwacht.  

3. Kindbezetting en personeel 

Bezetting KDV neemt toe. Ratio kind-medewerkers is bepalend voor de groepsindeling. 

Vacature voor staat uit voor nieuwe medewerker. Een van de vaste leidsters gaat per 3 

oktober met zwangerschapsverlof. Er wordt gezocht naar een vaste vervanging.  

4. Mededelingen 

Bij de BSO wordt een tussengroep gestart, doelgroep hiervoor zijn de 6 en 7 jarige (groep 4). 

Werving nieuwe medewerkers blijft een aandachtspunt en een uitdaging.  

BHV oefening op 2 juni verliep heel voorspoedig. 

Voor de tuin zijn schaduwdoeken aangevraagd.  

In de tuin komt een zandbak. 

Het wengesprek voor kinderen van het Speeltaalhuis wordt thuis gevoerd. Dit gesprek is 3 

mnd na de start.  

19.30 – 20.30 IKC-raad (allen) 

5. Notulen 9 mei 2022 – versturen naar Wendy 

6. KC de Entree teamoverleg van 24 mei 

2x per jaar komt het volledige team van het Kindcentrum samen. Tijdens deze avond is 

gesproken over de gezamenlijke visie van opvang en onderwijs. Voor komend schooljaar is 

een gezamenlijk jaarplan opgesteld, met gezamenlijke doelstellingen. De basis zijn de 

visiepijlers. Een van de onderwerpen is de doorgaande leerlijn. Een aantal documenten die 

vanuit het verleden zowel bestaan voor de opvang als het onderwijs zullen worden 

herschreven en geïntegreerd. Opvang en onderwijs zullen samen gaan optrekken in de 

verschillende werkgroepen.  

7. Nieuwe schoolapp (ter info) 

De IKC-app is nog in ontwikkeling. In het nieuwe schooljaar komt er wel een nieuwe app voor 

school. De opvang blijft Flexkids gebruiken.  

8. GGD inspectie kinderopvang 

Ieder jaar is er een GGD inspectie. Ze komen altijd onaangekondigd, dit wordt geïnitieerd 

door de gemeente. Inspecteur voert gesprekken met de medewerkers. Conclusie: Geen 

handhaving.  

9. Vergaderdata schooljaar 2022-2023  

10. Rondvraag  

20.30 – 21.00 MR (leerkrachten, ouders onderwijs, Jerremey) 

11. Werkverdelingsplan – instemming PMR 

Binnen het onderwijs wordt ieder jaar een werkverdelingsplan geschreven. Dit omvat alle 



taken die er zijn en hoe deze worden verdeeld. Binnen het onderwijs krijg je per taak een x 

aantal uur. Ieder jaar wordt het werkverdelingsplan herschreven en het team mag hier 

feedback op geven. De meerderheid van het team moet instemmen met het 

werkverdelingsplan voor het nieuwe schooljaar. De meerderheid heeft het plan 

goedgekeurd. 

12. Schoolgids – instemming MR 

De schoolgids komt als PDF of de website en wordt gedeeld met de Onderwijsinspectie. De 

schoolgids kent een aantal verplichte onderwerpen. Voor publicatie wordt nog een extra 

controle gedaan op de taal technische onjuistheden, Ivo heeft hier input voor aangeleverd. 

Inhoudelijk is de schoolgids akkoord.  

 

Vergaderdata 2022-2023 (6x IKC-raad, waarvan 4x apart OC) 

maandag 10 oktober 

maandag 12 december (zonder OC) 

maandag 16 januari 

maandag 20 februari (zonder OC) 

maandag 17 april 

maandag 19 juni 


