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Notulen IKC-Raad De Doornick   
donderdag 5 september om 19:00 uur 

Aanwezig: Annabel Klaassen, Hannie Hendriks, Maria Huting, Anoeska Cornelissen, Ingrid Hendriks, 
Yolanda Schriever, Ada Wissing (voorzitter), Carolina Rensen (secretaris), José Melgers-Castermans 
(notulist), Dorothea Arissen (waarnemend directeur) vanaf 19:30 

   
1. Opening/welkom   

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Inspectierapport 
Dorothea vertelt dat de vliegende brigade (6 x verdeeld over het gehele schooljaar) start met haar 
interventies op 3 gebieden: didactisch handelen, kwaliteitszorg en zicht op ontwikkeling. 
 

3. Meerjarenplan 
Het meerjarenplan is op de site is raadpleegbaar: het schoolplan (2016-2020) 
http://www.dedoornick.nl/wp-content/uploads/2016/06/Schoolgids_Doornik_2018-2019.pdf 
 

4. Project gezonde voeding 
Het project staat op advies van Harrie voorlopig in de parkeerstand vanwege de onderwijskundige en 
organisatorische uitdagingen waar de school nu voor staat. Toch willen we dit belangrijke onderwerp 
onder de aandacht brengen van de ouders. We kiezen ervoor om iedereen te informeren via de 
nieuwsbrief. 
 

5. Kinderopvang op sociaal media (vindbaarheid/volledigheid) 
We vermoeden dat de informatie over de kinderopvang soms onvolledige of ontbrekende gegevens 
staan. Yolanda bekijkt met Anique of dit de site van de Doornick of de centrale Linge site betreft. Zij 
passen samen de tekst aan waar dat nodig is. 
 

6. Ouderportaal kinderopvang 
De IKC-raad ziet het belang van een digitale toegang. We stellen de vraag in de Centrale Lingeraad  
(17-09-2019) om te horen of er Linge breed al stappen gezet worden hierin. 
 

7. Extra inkopen van kinderopvang vanwege studiedagen (tarief) 
Studiedagen worden pas in september bekend gemaakt. Willen ouders dan nog extra dagen inkopen, 
geldt een ander tarief. Omdat er alleen op een woensdag een studiedag is zal er zeer waarschijnlijk 
geen gebruik gemaakt worden van extra bso, daarom wordt er geen actie ondernomen. 
 

8. Invulling vakantieopvang  
De IKC-raad pleit voor tijdige communicatie over de invulling van de vakantierooster. Wanneer wordt 
er wat georganiseerd en waar. Het zou mooi zijn als dit bekend is, voordat ouders dagen kunnen 
inkopen. De BSO kwaliteitskring maakt deze planning. Yolanda neemt dit advies mee naar het 
teamoverleg. 
 

9. Ingekomen stukken 
Geen. 
 

10. Mededelingen:   
a. Centrale Lingeraad 

Bezetting CLR 
Het gebrek aan animo vanuit de leerkrachten voor de CLR heeft waarschijnlijk mede te maken met de 
onduidelijkheid over de compensatie, naast de genoemde 60 uur. Op 24 mei heeft dit tot duidelijkheid 
geleid, Theo heeft dit verwerkt in een memo en deze verstuurd naar de directeuren met het verzoek 
om leerkrachten persoonlijk te benaderen. Er staat namelijk nog één vacature open. 
 

http://www.dedoornick.nl/wp-content/uploads/2016/06/Schoolgids_Doornik_2018-2019.pdf
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Het bestuurs-formatie plan (deadline 1 mei 2019) was bij het overleg van 16 mei nog niet beschikbaar. 
De directeur-bestuurder heeft toegelicht wat daar de oorzaak van is. Elke schooldirecteur is gevraagd 
“wat heb je minimaal aan financiële middelen nodig om te kunnen draaien” dat omschrijven we als de 
basisvoorziening. Bij het opmaken van het plan bleek onverwacht dat er in voorgaande jaren een 
verkeerde grondslag werd gebruikt. Waardoor de financiële resultaten tegenvielen ten opzichte van de 
verwachtingen. Het kostte tijd om dit te herstellen. 
 
Het stakingsgeld – ingehouden loon van stakende leerkrachten – zal terugvloeien naar de scholen. 
Het totaalbedrag is ongeveer € 10.000. De personeelsgeleding van de CLR gaat met Theo in overleg 
over de wijze waarop dit geld op de scholen wordt ingezet. 
 
Het oorspronkelijke plan om per 1 augustus 2019 met 10-14 onderwijs te starten gaat voorlopig niet 
door. Dit heeft mede te maken met de aanwas van leerlingen voor dit type onderwijs. Het OBC heeft 
actief geworven terwijl de achterliggende gedachte moet zijn dat het voortkomt uit de behoefte van de 
leerling. Dat zou uit de driehoeks-gesprekken moeten blijken. De financiële gedrevenheid (weglekken 
van leerlingen naar randgemeenten) van het OBC is te begrijpen, maar deze werkwijze ondermijnt het 
gedachtengoed. We blijven nadenken over de juiste wijze van invulling. 
 
Els Schrijber maakt een start met het organiseren van de IKC-raad scholing. Dit gaat groepsgewijs 
plaatsvinden, locatie Polseweg. Elke keer met een afgevaardigde van de CLR erbij om de brug te 
slaan. In september inventariseert zij de behoefte. 
 

b. Ouderraad   
Geen. 

c. Directie   
Geen. 
 

11. Instemming / advies:   
Geen. 
 
Actielijst 

Actie  Wie  

Controle van correcte gegevens op de site van de Linge en de Doornick Yolanda 

Invulling vakantieopvang Yolanda 

Invulling pleinwacht en kosten voor dit jaar uiteenzetten Dorothea 

Vergaderdata van de IKC-raad afstemmen met de OC, i.v.m. aanwezigheid Dorothea Carolina 
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Rondvraag 
De toegang tot het WMS congres (27-11) is helaas gesloten. We nemen ons voor om volgend jaar 
sneller te zijn met het aanmelden van enkele leden. Dorothea ervaart dit jaarlijks terugkerende 
congres als waardevol.  
Zal het pleinwachtgeld (€ 17,50 per schooljaar per kind) dit schooljaar worden geïncasseerd? 
Dorothea zoekt dit uit. 
Punten voor volgend overleg:  

- samenstelling groep 2/3 na de Kerst en evaluatie van de vergadervorm. 
- groepsfoto IKC-raad 

 
 
Sluiting van de vergadering met hapje en drankje    
 
 
Op verzoek van Dorothea toegevoegd aan de notulen: de vergaderagenda voor dit schooljaar inclusief 
de onderwerpen. 

 
Starttijd van elke vergadering: 19:00 

  vergaderdata 2019/2020    

2  woensdag 23 oktober    
3  donderdag 12 december   in optie  
4  woensdag 29 januari    
5  donderdag 2 april    
6  woensdag 3 juni    

  
  Welke onderwerpen gaan we in welke vergadering bespreken?  

2  nieuwbouw, tarieven kinderopvang, beleidsplan, openings- en sluitingstijden  
3  gemeenschappelijk IKC budget  
4  passend onderwijs, vakantierooster en studiedagen1  
5  nieuwbouw, werkdruk verlagende interventies,  
6  formatie  
  


