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Notulen IKC Raad De Doornick 

Tijdstip:   Donderdag 16 september 19:00 uur via Teams 

Aanwezig: Ingrid Hendriks (voorzitter), José Castermans (notulist), Annabel Klaassen (secretaris) 
Maria Huting, Caroline Vermeer, Anita Bouwmeister, Dorethéa Arissen (schoolleider) 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Jet Buurman neemt vanaf volgende keer (2 november 2021) deel als nieuw lid namens de 
oudergeleding van de kinderopvang.  
 

2. Actiepuntenlijst doornemen  
José geeft de toetreding van Jet door aan Jacqueline Mouton. 
 

3. Op- of aanmerkingen notulen/onderwerpen CLR & IKC Raad 
José informeert de leden en Dorethéa over de reden van het niet doorgaan van het ambitiegesprek. 
Dat zou eigenlijk deze avond plaatsvinden onder leiding van een externe partij. De interim 
bestuurder was echter niet akkoord met de offerte. José vraagt in het eerstvolgend CLR overleg naar 
de kaders qua randvoorwaarden en budget. Daarna kunnen we verdere stappen zetten.  
 

4. Uitwisseling: hoe is het schooljaar gestart? 
De kinderopvang heeft natuurlijk niet stilgezeten tijdens de zomer. Het bleek een uitdaging om het 
rooster rond te krijgen, vooral door het ziekteverzuim. Dorethéa is hier als schoolleider intensief bij 
betrokken, zij krijgt ondersteuning van HR. 
Doordat er een kleuterklas is bijgekomen, vond er een wisseling van lokalen plaats. De leerkrachten 
kijken terug open fijne start van het jaar. Met als pluspunt dat de oudergesprekken live kunnen 
plaatsvinden. Het team van leerkrachten heeft versterking gekregen van twee nieuwe docenten. Ook 
de oudergeleding benoemt het live voeren van oudergesprekken als positief. Evenals het tijdige 
verstrekken van de informatieboekjes en de snelle informatievoorzienig via Parro. 
 

5. Resultaat analyse/Inzet NPO gelden 
De NPO gelden voor schooljaar 2021/2022 zijn gebaseerd op de resultaat analyse. En ze staan 
verwoord in de zogenaamde menukaart. De interventies zijn toegespitst op o.a. professionalisering, 
uitbereiding van de instructietijd en de leertijd. Verder komt er extra inzet op het EDI model bij het 
onderdeel feedback geven. En er wordt extra ingezet op scholing en planmatig overleg. De 
kartrekkers in resultaatgebieden krijgen een belangrijke rol bij de klassenbezoeken. Mocht er nog 
ruimte over zijn in het budget, dan wordt gekeken naar de inzet van een vakleerkracht muziek. 
 

6. Update verbouw/ nieuwbouw 
Het proces vordert gestaag. 
 

7. Update management de Linge  
Rob Niehe is de interim bestuurder, hij heeft de functie overgenomen van Theo Pruyn die door ziekte 
afwezig is. Rob inventariseert de stand van zaken, kijkt rond, spreekt met medewerkers op alle 
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niveaus en komt op korte termijn met zijn eerste bevindingen in de vorm van een rapportage. Hij 
heeft in de tussentijd ook al concrete acties uitgezet en processen anders vormgegeven.  

 
8. Rondvraag / mededelingen 
- De Raad van Toezicht heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de Doornick.  
- De CLR zal per 21 september 3 nieuwe leden verwelkomen: Fannie Teunissen (GMR-P), Klaas 

Jan Schuurs (GMR-ouder) en Tibor Sealtiel (GMR-P) van IKC Pius. Dit resulteert in nog drie 
openstaande vacatures. 

- Het huisregelement is gecheckt door Jet. Deze komt binnenkort op de site. 
- Dorethéa benadert op korte termijn de voorzitter van de IKC-raad voor een definitief 

akkoord op de inzet van de NPO gelden. 
- We spreken af dat we vanaf volgend overleg een combinatie maken tussen live en online 

vergaderen.  
 
 

Actielijst Wie Gereed 
voor 

Ambtelijk secretaris informeren bij wijzigingen in bezetting José Doorlopend 

Medisch protocol delen met ICK-Raad.  Dorethéa 02-11 

Stand van zaken werkgroep vaststelling tarieven Ingrid 02-11 

 
Agendapunten voor 2 november:  

- Medisch protocol 
- Foto maken voor de website 


