
 

Jaarverslag schooljaar 2019/2020 
IKC-raad basisschool Het Visnet 

 
 
Inleiding 
Dit is het jaarverslag van het medezeggenschapsorgaan (IKC-raad) op basisschool 
Het Visnet. Het schrijven van dit jaarverslag is wettelijk verplicht om aan ouders en 
het personeel van IKC Het Visnet een verantwoording te geven waarin aangetoond 
wordt dat de belangen zijn vertegenwoordigd. 
 
Samenstelling IKC-raad 
De IKC-raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De leden 
van de IKC-raad hebben het afgelopen schooljaar meegedacht en beslist over het 
beleid en de dagelijkse praktijk op IKC Het Visnet. De onderwerpen liepen uiteen 
van financiën, formatie, organisatie, pedagogisch beleid tot onderwerpen die door 
ouders én personeel zijn aangedragen.  
 
De raad bestaat uit 4 ouders (2 onderwijs en 2 opvang) en 4 personeelsleden (3 
onderwijs en 1 opvang). Volgens de regels zou er evenwicht moeten zijn in de 
personeelsgeleding tussen opvang en onderwijs. Dit was helaas afgelopen jaar niet 
te realiseren. Ook is er afgelopen jaar een wisseling geweest in de 
personeelsgeleding i.v.m. vertrek van Yvonne Hiemstra en Debbie Kuit.  
 
        Functie 
Personeelsgeleding: Lotte Kooij   Onderwijs & Voorzitter 
    Nils Brobbel   Onderwijs 
    Yvette van den Bos  Onderwijs 
    Henriëtte Heijmans  Opvang 
Oudergeleding  Mukkades Subasi  Opvang & Secretaris 
    Kelly Rober   Onderwijs & vice-voorzitter 
    Beyhan Kestler  Opvang 
    Helma Ebben  Onderwijs  
 
De directeur van IKC Het Visnet is geen lid van de IKC-raad, maar adviseur en 
neemt deel aan de IKC-raad vergaderingen. De IKC-raad heeft (waar nodig) de 
directeur uitgenodigd bij de vergaderingen en een advies uitgebracht. De directeur 
heeft voorgenomen besluiten ter advies en/of instemming voorgelegd aan de IKC-
raad. 



 

Taakomschrijving 
Aan het begin van het schooljaar is de jaarplanning van IKC Het Visnet gedeeld met 
de IKC-raad. Hierin is terug te vinden wat er per specifieke groep behandeld wordt. 
Hierbij kan gedacht worden aan de inhoud van studiedagen voor personeel, en 
agendapunten voor IKC-raad vergaderingen én vergaderingen binnen de opvang.  
Op basis van de jaarplanning is er voor elke vergadering door de voorzitter een 
agenda opgesteld. Deze is een week voorafgaand gedeeld met het IKC-team om 
waar nodig aanvullingen te kunnen doen door de andere geleding én directeur.  
Op deze manier is er zorg gedragen dat relevante onderwerpen op tijd aan bod zijn 
gekomen binnen de IKC-raad vergaderingen.  
 
Voorafgaand aan de eerste IKC-raad vergadering is met het IKC team de inhoud van 
het mandaat- en volmachtbesluit én het reglement gedeeld. Ook is er een 
rolverdeling besprokken binnen de IKC-raad. Beide zijn na bespreking ondertekend 
door de voorzitter, vice-voorzitter én directeur. Op deze manier zijn alle leden 
betrokken geraakt bij de verwachtingen van een deelname aan de iKC-raad zoals 
het lezen van (beleids)stukken, advies- en  instemmingsbevoegdheid.  
 
Vergaderfrequentie 
In het schooljaar 2019-2020 heeft de IKC-raad vijf keer vergaderd. Er stonden 6 
vergaderingen gepland, wegens de uitbraak van COVID19 in april 2020 heeft de 
voorzitter in overleg besloten één vergadering niet door te laten gaan om de 
werkdruk te verlagen van de personeelsgeleding. In deze tijd heeft de directeur wel 
stukken gedeeld om te lezen en een advies/instemming te geven (informatiegids 
2020/2021 en werkdrukgelden). Er is dit schooljaar geen gebruik gemaakt van de 
openbaarheid van de vergadering.  
 
Doelstellingen IKC-raad 2019-2020 
Verleden: Op IKC Het Visnet is sinds 2018-2019 een IKC-raad in oprichting, 
sindsdien is Lotte Kooij voorzitter. In dit jaar is er veel wisseling van personeel 
geweest. Er is een cursus gevolgd door IKC-raad leden, onder leiding van Cynthia 
Roos.  
 
Heden: Meer dan 75% van de ouder- en personeelgeleding was niet meer aanwezig 
bij de IKC-raad 2019-2020. De voorzitter heeft de nieuwe IKC-raadsleden op de 
hoogte gesteld van de stukken die ter info in de IKC-raad map zitten n.a.v. de curus. 
Doelstelling dit jaar was daarom het goed functioneren van de IKC-raad, met alle 
punten van de jaaragenda verwerkt en een positieve sfeer en communicatie 
handhaven.  
Daarnaast de Raad zichtbaar maken door middel van het voorstellen van de IKC-
leden via de schoolpraat app na elke vergadering. Waarbij een korte samenvatting 
werd gegeven van een IKC-raad bijeenkomst.  
 
Evaluatie ontwikkelingen binnen IKC-raad 2019-2020 
Er is hard gewerkt aan de doelstellingen voor de IKC-raad. Het is gelukt om alle  
punten van de jaaragenda te verwerkingen in de IKC-raad bijeenkomsten. Daarnaast 
is het gelukt elke wisseling in de geledingen op te vangen waardoor de IKC-raad 
voltallig is gebleven. Ook hebben een aantal IKC-leden zich voorgesteld via de 
schoolpraatapp met samenvatting. Dit is niet volledig voor alle vergaderingen gelukt, 
omdat het later in het schooljaar is opgestart.  



 

 
Ondanks dat de taakomschrijving van de IKC-raad begin het schooljaar is besproken 
én voor akkoord is ondertekend  hebben niet alle leden van de IKC-raad zich even 
betrokken opgesteld. Één IKC-raad lid, vanuit de oudergeleding, is meerdere malen 
afwezig geweest zonder kennisgeving. En een aantal belangrijke stukken die 
gelezen moesten worden voor advies óf instemming zijn niet gelezen door de 
oudergeleding. Oudergeleding is hierop aangesproken door de directeur.  
 
Het budget van €250 is niet besteed afgelopen schooljaar. Advies om dit mee te 
geven naar de IKC-raad voor volgend schooljaar.  
 
Advies doelstelling IKC-raad 2020/2021 

• Professionaliseren IKC-raad team.  

• Team verdelen in expertises. 

• Heldere/beknopte taakomschrijving IKC-raad begin schooljaar én voor nieuwe 
leden 

• Vergroten betrokkenheid ouders én personeel die NIET in de IKC-raad zitten 

• Afnemen tevredenheidsonderzoek onderwijs&opvang voor personeel én 
ouders (November 2020). Dit is dit schooljaar NIET gedaan! 

• Vacature personeelsgeleding 50% opvang, 50% onderwijs. De vraag is of dit 
haalbaar is. Dit zal aan het begin van het schooljaar besproken moeten 
worden met de directeur én personeelsgeleding opvang. 

• Doorzetten aanwezigheid adviesraad Un!ek 
 
Onderwerpen die de aandacht hebben gekregen tijdens de IKC-raad 
vergaderingen 2019/2020 
 
Informatie 
De opkomst en inhoud van de informatieve avonden georganiseerd door school 
i.v.m veranderingen aankomend schooljaar zijn  besproken. Oudergeleding heeft 
verwoord wat de reacties waren van ouders n.a.v. deze bijeenkomsten en de 
informatie die gegeven is. Denk bij de veranderingen dit jaar aan naschoolse 
activiteiten, vijf dagen model en toekomst persectieven.  
 
De aanwezigheid van de IKC-raad op de adviesraden is besproken. De afwezigheid 
was groot afgelopen jaren. Doel was dit schooljaar dit op te pakken. Er zijn 
afgelopen schooljaar 4 leden van de IKC-raad aanwezig geweest. Een korte 
toelichting is gegeven bij de eerstvolgende IKC-raad vergadering. Dit is als zeer 
waardevol ervaren. N.a.v. één van de advies-raadbijeenkomsten is ook in de IKC-
raad van het Visnet de betaling van de vrijwillige bijdrage besproken. Zo is gebleken 
dat het betalen met een tikkie én het tijdstip van betalen (niet in September, maar 
rond eerstvolgende kinderbijslag) drempelverlagend werkt voor ouders om sneller 
het bedrag te betalen. Deze adviezen zijn door directie gehoord en worden 
meegenomen naar volgend schooljaar.  
CUR-lid Lennert Verhoog is eenmalig aanwezig geweest bij een IKC-raad 
vergadering met als doel inzicht te krijgen in de vergaderstructuur van IKC het 
Visnet. 
 



 

Het nieuws vanuit bestuur en directie is elke vergadering aan bod gekomen. Hierin is 
de IKC-raad o.a. op de hoogte gesteld van het wegvallen van directeuren op andere 
scholen. De financiële situatie (begroting, voorstel van nieuwe investeringen) op het 
Visnet, ontwikkelingen van de verbouwingen in en rondom de school en groei van 
leerlingaantallen. Ook zijn de wisselingen in personele bezetting en zorgteam 
besproken en verantwoord gedurende het schooljaar.  
Tot slot is de IKC-raad ook op de hoogte gesteld van het inspectieonderzoek door de 
GGD en de inhoud van het bijbehorende rapport.  
 
Instemming 
Het Professioneel statuut, de formatie, informatiegids en werkverdelingsplan voor 
het schooljaar 2019/2020 zijn gedeeld met de IKC-raad. Er zijn kritische vragen 
gesteld vanuit de personeelsgeledig en zijn daarna met instemming van de IKC-raad 
goedgekeurd.  
 


