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Notulen IKC-Raad de Doornick 
 

Tijdstip:  11 mei 2022 19:00 IKC De Doornick 

Aanwezig: 
 

Ingrid Hendriks (voorzitter), José Castermans (notulist), Annabel Klaassen (secretaris) 
Caroline Vermeer, Anita Bouwmeister, Simone Wannet 

Afwezig: Jet Buurman, Maria Huting (beiden m.k.) 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 
 

2. Op-of aanmerkingen notulen/onderwerpen CLR & IKC Raad 
Het meest recente CLR overleg vond plaats op 29 maart. De definitieve notulen zijn nog niet 
vastgesteld. Dat gebeurt in de vergadering van 17 mei. Dan sluiten ook Betty van 
Waesberghe (voorzitter RvT) en Fabiënne Niemöller (lid RvT) aan. De CLR wil de volgende 
thema’s aan de orde stellen: 

- Goed werkgeverschap 
- Werkdrukverlaging (m.n. voor kinderopvang: de 52-weken contracten voor opvang) 
- Toezicht op beslissingen op financieel vlak en m.n. de gevolgen voor personeel 
- Aandacht voor het stellen van doelen, meten en evalueren 
- De opvolging van de voorzitter van de RvT (eind 2022)/voordracht nieuwe voorzitter. 

 
3. Werving nieuwe leden/verkiezing IKC Raad + goedkeuren tekst voor op de website  

De tekst is goedgekeurd. We werven nieuwe ouders, zowel namens opvang als onderwijs. 
Een groepsfoto van de huidige IKC-Raad is lastig te realiseren. Daarom kiezen we voor een 
collage van pasfoto’s. Alle leden sturen een pasfoto naar José vóór 18-05-2022. Actie: allen 
De wervingstekst + collage worden geplaatst op de site en in de nieuwsbrief. Actie: José 
 

4. Vaststellen vergaderdata volgend schooljaar 
Vergaderrooster IKC-Raad 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bovenstaand rooster wordt op de site geplaatst. Actie: José 
  

5. Situatie bezwaar tarieven kinderopvang  
Op 19 mei heeft een afvaardiging van de COC gesproken met de directeur-bestuurder en de 
controller (beiden ad interim). Er is cijfermatige informatie gedeeld en er zijn analyses 
toegelicht. Voorlopige aannames zijn hieruit af te leiden. Echter vervolgonderzoek is nodig 
om meer inzicht te krijgen. Parallel hieraan heeft de COC besloten om het traject bij de 
Geschillencommissie door te laten lopen. Omdat het besluit van eind 2021 over de tarieven 
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of productgroepen niet wordt teruggedraaid. Beide partijen hebben afgesproken om direct 
na de zomervakantie 2022 het proces op te pakken richting tariefvorming. Het plan is om dan 
de OC’s hierbij te betrekken.  

6. Vaste punten op het jaarrooster voor de IKC-Raad vergaderingen 
Beleid VVE kinderopvang & voedingsbeleid 
De wet schrijft voor dat deze onderwerpen jaarlijks op de agenda staan van de IKC-Raad. De 
nog liggende vraag over de wijze van VVE financiering en monitoring is door Simone 
beantwoord. De kern is dat er voor kinderen tot 4 jaar concrete financiering beschikbaar is 
en van 4 tot 7 jaar niet meer. Echter scholen worden dan uiteraard wel beoordeeld op de 
ontwikkelingen die de VVE kinderen doormaken. We spreken af dat we deze punten weer 
meenemen in de jaarplanner van 2022/2023.  
Klachtenbeleid kinderopvang 
Dit schooljaar 2021/2022 zijn er geen klachten binnengekomen. Dat is positief nieuws. We 
besluiten om dit onderwerp volgend jaar van het jaarrooster te verwijderen. 
 

7. Contact met ouderraad/leerlingenraad  
De IKC-Raad stelt voor aan de OC om komend schooljaar 2 vergaderingen op het hetzelfde 
moment te plannen. Om zo het eerste half uur (of uur) elkaars doelen beter te leren kennen. 
Daarna gaan beide groepen uiteen voor hun eigen vergadering. Actie: Ingrid 
De leerlingenraad komt binnenkort ook weer bijeen onder leiding van Simone. Zij bekijkt of 
het zinvol is om uitwisseling te laten plaatsvinden tussen leerlingenraad en IKC-Raad. 
 

8. Kamp groep 8 
Caroline heeft de IKC-Raad meegenomen in de voorbereidingen voor het schoolkamp van 
groep 8. Dit gaat plaatsvinden op 30 en 31 mei. De kinderen slapen op school en de dagen 
worden gevuld met leuke activiteiten.  
 

9. Schoolplan/resultatenanalyse; evaluatie NPO gelden (inzoomen specifiek onderwerp) 
Caroline heeft de IKC-Raad meegenomen in de wijze waarop teamleden, projectgroep, 
PM’ers en leerkrachten als ontwikkelteam het onderwerp begrijpend lezen oppakken. Qua 
planning, methodiek en uitvoering. Teamleden bereiden samen bepaalde lessen voor, kijken 
mee in de uitvoering en dan volgt er reflectie. Een verhelderende presentatie waardoor het 
adagium de basis op orde concreet beeld en geluid krijgt. Hoe doen we dat dan bij de 
Doornick? Zo dus! 
 

10. Vaststellen formatieplan   
Simone heeft het voorstel voor de formatie 2022/2023 – reeds akkoord bevonden door het 
team van leerkrachten – voorgelegd aan de IKC-Raad.  De IKC-Raad heeft haar instemming 
gegeven. 
 

11. Update nieuwbouw 
Simone heeft de laatste ontwikkelingen gedeeld met de IKC-Raad. De Doornick zit nu in de 
fase van het vinden van een locatie voor een tijdelijke school tijdens de nieuwbouw. De 
huidige economische situatie in Nederland levert uitdagingen op die kunnen leiden tot 
langere levertijden en hogere prijzen. Dit heeft echter geen invloed op de nieuwbouw: die 
gaat er komen. Er is een akkoord en het bedrag is gebudgetteerd. 
 

12. Actiepuntenlijst doornemen 
De IKC-Raad heeft een kritische blik geworpen op het veiligheidsplan. Deze worden gemaild 
naar de werkgroep (Caroline). Actie: José 
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13. Rondvraag/mededelingen 
Activiteiten op de planning:  

- scholing 24 mei door CNV online 19:00 
- themabijeenkomst in oktober voor CLR en IKC-Raden 

 
Gewijzigde datum eerstvolgende vergadering 
dinsdag 14 juni 2022 om 19:00 live op de Doornick 
 
 
 
Op de agenda voor eerstvolgend overleg in het nieuwe schooljaar 2022/2023 

o werkverdelingsplan (formatie/NPO gelden) 
o vaststellen jaarplanning 
o nieuwbouw 
o vrijwillige ouderbijdrage  

 
 

Actielijst Wie Gereed 
voor 

Ambtelijk secretaris informeren bij wijzigingen in bezetting José Doorlopend 

Stand van zaken werkgroep vaststelling tarieven Ingrid 21-04 

Vergaderrooster 2022/2023 op de site laten plaatsen José 18-05-2022 

Insturen pasfoto  Allen 18-05-2022 

Wervingstekst + collage foto’s op de site laten plaatsen José 25-05-2022 

Overleggen met de OC over gedeeld vergaderen  Ingrid 14-06-2022 

Visie op veiligheidsplan mailen naar de werkgroep José 14-06-2022 

Datumprikker versturen voor een etentje Ingrid 21-06-2022 

 


