
 

 
Jaarverslag IKC De Abacus 2021-2022 

 
 

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 2021-2022 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 schooljaar 2021-
2022 zijn er 2 nieuwe leden gestart: Bea Stevens in de positie van de oudergeleding en Eline 
Verwaaijen in de positie vanuit de SKAR. 
 

  Zitting sinds Functie Functie komt 
vacant 

Personeelsgeleding 
basisschool (PMR) 

Nol Heinen 
Iris van der Veen 
Eline Joosten 

augustus 2019 
augustus 2019 
augustus 2019 

GMR 
 

secretaris 

 
2022/2023 
2023/2024 

Oudergeleding basisschool 
(OMR) 

Roy Hendriks 
Bea Stevens 
Lilit Nersesyan 

augustus 2018 
augustus 2021 
augustus 2019 

 2022/2023 
 

2022/2023 

Personeelslid SKAR Gaby Buijs augustus 2020  2023/2024 

Ouder SKAR Myrna van Deursen augustus 2018 voorzitter 2022/2023 

Ouder SKAR Eline Verwaaijen augustus 2021   

 
Overleg met bestuur en de achterban 

In het schooljaar 2021-2022 heeft de IKC-Raad 7 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 laatste vergadering is komen te 
vervallen wegens coronaperikelen. 
 

De belangrijkste onderwerpen die in 2021-2022 aan bod zijn gekomen in de IKC-Raad 
 
Onderwijs in tijden van Corona: we hebben meegedacht over hoe de school en opvang zich steeds 
meer veilig heeft kunnen openstellen voor ouders, kinderen en personeel, met in achtneming van het 
advies vanuit de Overheid. We houden ook een vinger aan de pols omtrent de subsidie vanuit de 
Overheid voor het installeren van een luchtverbeteringsinstallatie in de school en de nieuwe 
verplichting voor scholen om CO2-melders op te hangen. 
 
Stokstaartjes-groep: we hebben met name een vinger aan de pols gehouden over de doorgang van 
deze groep. 
 
Zorgplan/SOP IKC de Abacus: we hebben meegedacht over de zorg die IKC De Abacus kan bieden aan 
leerlingen op school en op de opvang. Er is een SOP (schoolondersteuningsprofiel) opgesteld en wij 
hebben daar positief over geadviseerd. Ook is er gesproken over de voor- en nadelen van het inzetten 
van externe zorg binnen de onderwijstijd. Welke belasting brengt dit mee voor de leerkracht doordat 
er instructies gemist worden en kunnen deze leerlingen de lestijd wel missen?  



 

 
 
NPO-gelden: vanuit Den-Haag hebben scholen meer tijd gekregen om de NPO-gelden te besteden. Wij 
houden als IKC-Raad een vinger aan de pols omtrent de bestedingen vanuit het NPO-plan.  
 
Werkdrukgelden en werkverdelingsplan: De werkdrukgelden zijn dit schooljaar ingezet in de formatie: 
voor een gymdocent en het klein houden van de groepen, zodat er geen combinatiegroepen gevormd 
hoeven te worden. Op het werkverdelingsplan is door het personeel van school een akkoord gegeven. 
 
Schoolplan: het schoolplan loopt en wij houden als IKC-Raad een vinger aan de pols omtrent 
uitvoering en evaluatie van dit plan. Door de inzet van de vergader- en ontwikkelstructuur vanuit de 
methodiek van LeerKRACHT worden veel ontwikkelpunten vanuit het schoolplan opgepakt. 
 
Schoolfinanciën: afgelopen schooljaar hebben we ook weer de begroting bestudeerd. Dit betrof een 
goede evaluatie en alle vragen van de IKC-raad zijn door Maarten Jurgens duidelijk beantwoord.  
 
IKC-brede ouderparticipatie: we hebben van ideeën gewisseld om meer samenwerking te bevorderen 
tussen de Oudercommissie van de SKAR en de Oudervereniging van school. Een eerste aanzet heeft 
dit schooljaar plaatsgevonden. 

 
Genomen besluiten 

 
SOP/zorgplan: wij hebben als raad ingestemd met het SOP 2021-2022. 
 
Begroting: wij hebben positief geadviseerd omtrent het begrotingsplan voor komend schooljaar. 
 
Werkverdelingsplan/werkdrukgelden: wij hebben als PMR ingestemd met deze plannen voor komend 
schooljaar. 
 

Vacature IKC-Raad 2022-2023 
Myrna van Deursen, Roy Hendriks en Lilit Nersesyan hebben aangegeven de IKC-Raad per schooljaar 
2022-2023 te gaan verlaten. Hun zittingstermijn is verstreken. Ook bij de personeelsleden is de 
zittingstermijn verstreken, maar omdat wij een goede voortzetting van de IKC-Raad willen behouden, 
kiezen wij er in overleg met Maarten Jurgens voor om niet alle plekken tegelijk vacant te laten komen. 
De plek van Iris van der Veen komt vanuit de personeelsgeleding vacant. 
Onder de ouders en het team zijn de vacatures verstuurd en er hebben voldoende ouders gereageerd 
om de vacatures te bezetten.  
 
Komend schooljaar nemen Lianne Soer (ouder vanuit SKAR), Fianne Vranken (OMR) en Radia El Akili 
(OMR) deel aan de raad als ouder en zal Marloes Vaes (PMR) als personeelslid. Iris neemt de plek van 
Marloes waar tot het einde van haar zwangerschapsverlof. 
 

Speerpunten voor het schooljaar 2022-2023 
De onderwerpen die wij in schooljaar 2022-2023 (naast de vaste onderwerpen) met extra aandacht 
zullen agenderen, zijn: Schoolplan 2020-2024, RI&E/ventilatie, ICT/digitale geletterdheid, zorgbeleid, 
gezonde school, Stokstaartjes, meer verbinding tussen opvang en school. 
 

Ten slotte 
Als IKC-Raad hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch en opbouwend 
te kijken naar de opvang en 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, september 2022 
Namens de IKC-Raad, 
 
Fianne Vranken (voorzitter) 
Marloes Vaes (secretaris) 
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