
NOTULEN  IKC Raad 13-04-2022 

Aanwezig: 
Personeel: Michiel Evers, Chantal Holland
Ouders: Sander Witjes (vz), Raimond Nuijen, 
Toehoorders: Bianca Leupen (GMR); Puck van Bon (Ouderraad), Mirjam 
Adriaanse (vertegenwoordigt de ouders van de kinderen van Zonnekinderen).
Directie: Joren Heijnen
Afwezig: Daphne Veefkind, Martine Mentink, Arjen Mettrop, Rik van den Bosch, 

1. Opening en welkom, vaststellen agenda en vergaderschema.
We starten met taart (Hartelijk gefeliciteerd Sander). Agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen IKC Raad 8 maart 2022 (ter vaststelling)

Niet opgestuurd en worden nog nagevraagd bij Arjen

3. Aanmeldingen IKC Raad
Drie ouders. Dus er hoeven geen verkiezingen gehouden te worden. Wat doen de 
personeelsteamleden? Komt op de aanstaande studiedag aan bod.
Bianca stopt bij de GMR. Sander heeft interesse om dit over te nemen. De GMR voorzitter is 
benaderd om informatie te geven.
Puck blijft hoogstwaarschijnlijk vanuit OR. Mirjam blijft vanuit BSO.
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4. Schoolgids
Mirjam heeft met Joren gezeten om deze toegankelijker en overzichtelijker te maken. 
Vooral de basisinformatie moet (tijden, ouderportaal, lunch), (10 Echte Tichelaar 
onderscheidende onderwerpen: tuintjes, enz),(Wat is JENAPLAN en hoe wordt dit 
toegepast). Dit zou op drie pagina's kunnen. Wellicht zou een PRAATPLAAT functioneel 
kunnen zijn.

5. Onderwijsresultaten

Schoolbespreking is geweest door Joren met het MT. Wordt door Joren uitgelegd.

6. Mededelingen.
OR; Ilse stopt met de OR. Er zal een nieuwe voorzitter komen. De markt voor Oekraïne was 
een succes. 
GMR; er komt een partnerschap met de HAN vanuit ATOS. De volgende vergadering is 20 
april. Bianca zal de punten daarvanuit rondsturen.
School; VVE (voorschoolse en vroege educatie), er is een audit geweest en diegene was zeer 
positief over ons aanbod.
Sollicitatieprocedure IB-er. Er is iemand gevonden.
NPO gelden/middelen. Er is nog niet bekend hoeveel dat is. Maar rond de 100.000 euro, 
wordt vanuit gegaan.
We gaan kinderen uit Oekraïne opnemen./opvangen. Tot aan het einde van dit schooljaar 
zullen er twee kinderen komen/blijven. 
ER zijn vier nieuwe collega's; Drama, zang, crea en onderbouw.
HAN, vanuit 35 stichtingen zijn wij (ATOS) verkozen om een samenwerkingsschool te 
worden.

7. Vergroting zichtbaarheid IKC
Schoolplein

Joren heeft gesprek gehad (oriënterend), of er een gebouw kan komen waar een brede 
samenwerking mogelijk is. Dit wordt in de gemeenteraad besproken. Het schoolplein is 
daarom even "on hold" gezet. 
Communicatie, de enquête vragen worden via Joren doorgestuurd naar de ouders die geen 
kinderen op school hebben, maar alleen op kinderdagverblijf. Twee weken na de mei 
vakantie.
40 jaar bestaan: boek maken met verhalen van oud leerlingen/ouders??? Joren doet een 
oproep om betrokkenheid hierbij te verhogen/krijgen vanuit ouders.

Rondvraag:
Puck; is het niet mogelijk om een communicatieadviseur voor De Tichelaar te krijgen? In 
plaats van stichting breed. Er komt een oproep om een communicatie/Pr groepje samen te 
stellen.

Actielijst
Actie Persoon

2



Stukje voor de nieuwsbrief IKC-raad aanleveren bij Joren
(overleg 13-4-22)

Sander

Pest-/respectprotocol in schooljaar 2022-2023 revisie School en IKC Raad
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