Jaarverslag IKC De Abacus 2020-2021
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de IKC-Raad van IKC De Abacus te Huissen. In dit jaarverslag zijn de
activiteiten opgenomen waarmee de IKC-Raad zich in het schooljaar 2020-2021 heeft beziggehouden.
Samenstelling IKC-Raad
De IKC-Raad is een samenvoeging van de Medezeggenschapsraad van de school met daarbij
personeelsleden en ouders die betrokken willen zijn vanuit de SKAR. Zodoende denken en beslissen
wij mee over beleidszaken die het gehele IKC aangaan, om daarmee een bijdrage te leveren aan een
plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op ons IKC. In het schooljaar
2020-2021 is een nieuw lid gestart: Gaby Buijs.

Personeelsgeleding
basisschool (PMR)
Oudergeleding basisschool
(OMR)
Personeelslid SKAR
Ouder SKAR
Ouder SKAR

Nol Heinen
Iris van der Veen
Eline Joosten
Roy Hendriks
Sebastiaan den Hartog
Lilit Nersesyan
Gaby Buijs
Myrna van Deursen
Bea Stevens

Zitting sinds
augustus 2019
augustus 2019
augustus 2019
augustus 2018
augustus 2019
augustus 2019
augustus 2020
augustus 2018
augustus 2019

Functie
GMR
secretaris

voorzitter

Overleg met bestuur en de achterban
In het schooljaar 2020-2021 heeft de IKC-Raad 8 keer vergaderd. De vergaderingen zijn zo opgesteld
dat de IKC-Raad eerst alleen vergadert. Daarna namen ook onze directeur Maarten Jurgens en onze
locatieleider van de SKAR, Susan Rikken, deel aan de vergadering.
De belangrijkste onderwerpen die in 2020-2021 aan bod zijn gekomen in de IKC-Raad
Eén IKC de Abacus: de IKC-Raad is dit schooljaar samen met de oudercommissie van de SKAR
betrokken geweest bij een verdere verbinding tussen opvang en onderwijs. Ideeën hierover zijn
besproken met Susan Rikken, locatieleider van de SKAR en Maarten Jurgens, schooldirecteur.
Hoofdoel was om een bredere samenwerking op te zetten. Voorbeelden hiervan zijn: de
peuterkleutergroep (Stokstaartjes) en een start met een doorlopende leer- en ontwikkellijn van 0 t/m
12 jaar.
De Stokstaartjes: het afgelopen jaar heeft de IKC-raad de ontwikkelingen op de voet gevolgd van de
peuterkleutergroep ‘de Stokstaartjes’. Inmiddels is de pilot afgerond. Ouders vanuit de IKC-Raad en de
oudercommissie van de SKAR zijn aangeschoven bij evaluatiegesprekken met de school, gemeente en
GGD. Iedereen is enthousiast over deze groep. Inmiddels loopt er een aanvraag bij de
onderwijsinspectie om het concept ‘de Stokstaartjes’ verder te laten ontwikkelen en meer kennis op
te doen. Inmiddels heeft de wethouder van onderwijs, Helga Witjes, zich hierover enthousiast
uitgesproken en ziet ook graag een voortbestaan van deze groep.
Onderwijs in tijden van het Corona-virus: als raad zijn we in tijden van het thuisonderwijs nauw in
contact gebleven met de directie van school en de SKAR. We hebben meegedacht over zaken als het
ophalen en wegbrengen van kinderen bij de opvang en school, noodopvang, ouders wel of niet in de
school in tijden van oplopende besmettingen. Hierbij is de IKC-raad ook altijd in overleg geweest met
de oudercommissie van de SKAR.

NPO-gelden: vanuit Den-Haag is er voor alle Nederlandse scholen geld vrij gemaakt voor herstel en
ontwikkeling in het onderwijs vanwege de coronapandemie. Per leerling ontvangt de school 700 euro.
Dit betreft een enorm bedrag in totaal. De IKC-raad heeft het plan voor de NPO-gelden ingezien en
besproken. In het plan ligt vooral de nadruk op lees- en rekenonderwijs, maar ook op cultuureducatie
en welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Ook in het schooljaar 2021-2022 blijft de IKC-raad de
uitvoering van de NPO-gelden volgen.
Werkdrukgelden en werkverdelingsplan: De werkdrukgelden zijn dit schooljaar ingezet in de formatie:
voor een gymdocent en het klein houden van de groepen. Op het werkverdelingsplan is door het
personeel van school een akkoord gegeven.
Het groene plein: het nieuwe schoolplein is gerealiseerd. We zijn als IKC-raad super trots dat dit
prachtige plein na vele uren voorbereiding klaar is. Het is een plein geworden waar ieder kind zich kan
vermaken. In dit project is steeds overleg geweest tussen het onderwijs, de opvang en de IKC-raad.
Schoolplan: met Maarten Jurgens heeft de IKC-raad het nieuwe schoolplan voor de aankomende vier
jaar besproken. Er wordt volop ingezet op taal- en rekenontwikkeling, een fijn leer- en
ontwikkelklimaat en het verder ontwikkelen van één IKC Abacus, waarin opvang en onderwijs nauw
samenwerken. Als IKC-Raad zullen wij de uitvoering van het schoolplan blijven volgen.
Schoolfinanciën: afgelopen schooljaar hebben we ook de schoolfinanciën, de begroting en
jaarrekening, bestudeerd. Dit betrof een goede evaluatie en alle vragen van de IKC-raad zijn door
Maarten Jurgens duidelijk beantwoord.
Genomen besluiten
Schoolplan: het schoolplan van 2020 tot 2024 is goedgekeurd. In dit plan staan de speerpunten
waarmee IKC de Abacus de komende vier jaar actief mee aan de slag gaat.
Schooltijden woensdag/vrijdag: er is een verzoek ingediend om de schooltijden op de woensdag en
vrijdag aan te passen naar 12.00 uur (resp. woensdag 12.15 uur en vrijdag 11.45 uur). Wij hebben
besloten hiermee in te stemmen, zodat er eenduidigheid is over de schooltijden op woensdag en
vrijdag.
NPO-gelden: er is ingestemd met het bestedingsplan van de NPO-gelden.
Vacature IKC-Raad 2021-2022
Sebastiaan den Hartog heeft aangegeven zijn plaats in de oudergeleding van school vacant te stellen.
Bea Stevens kon niet meer deelnemen vanuit haar rol als ouder vanuit de opvang, aangezien haar
kinderen hier geen gebruik meer van zullen maken in het nieuwe schooljaar. Ook haar positie kwam
daarmee vacant.
We hebben daarom twee vacature uitgezet onder de ouders van school en opvang. Hierop hebben wij
één enthousiaste reactie ontvangen van Eline Verwaaijen. Zij zal als ouder vanuit de opvang zitting
nemen in de IKC-Raad (de positie van Bea) en Bea zal zich blijven inzetten vanuit haar nieuwe rol in de
oudergeleding van school (de positie van Sebastiaan).

Speerpunten voor het schooljaar 2021-2022
De onderwerpen die wij in schooljaar 2021-2022 (naast de vaste onderwerpen) met extra aandacht
zullen agenderen, zijn: het volgen van de ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel (SOP),
verder vormgeven van samenwerking tussen opvang en onderwijs, onderwijs in corona-tijd, NPOgelden, Schoolplan 2020-2024, gezonde school en ICT in brede zin.
Ten slotte
Als IKC-Raad hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch en opbouwend
te kijken naar het onderwijs op IKC De Abacus. Vindt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda
moet komen, dan horen wij dat graag. U kunt mailen naar: ikcraad.abacus@wonderwijs.nl of benader
een van onze leden.

Huissen, juli 2021

Namens de IKC-Raad,
Myrna van Deursen (voorzitter)

