Notulen IKC-Raad De Doornick
woensdag 23 oktober om 19:00 uur
Aanwezig: Annabel Klaassen, Hannie Hendriks, Maria Huting, Anoeska Cornelissen, Ingrid Hendriks, Yolanda
Schriever, Ada Wissing (voorzitter), Carolina Rensen (secretaris), José Castermans (notulist),
Dorothea Arissen (waarnemend directeur) en Theo Pruyn (directeur-bestuurder) vanaf 20:00

1.
Opening/welkom
Ada opent de vergadering. Zij bedankt Carolina voor haar inzet en stelt voor om officieel afscheid te
nemen tijdens een informeel etentje. Ingrid stelt een datumprikker op. Actie: Ingrid

2.
Vaststellen agenda

3.
Tarieven kinderopvang
Dit punt staat op de agenda van de IKC-Raad, maar wordt vastgesteld in de CLR op basis van advies
van de COC afvaardiging. Dit gebeurt op 5 november. José vraagt in de CLR of het is toegestaan dat
de ICK-raad volgend jaar ook haar advies inbrengt. De vastgestelde tarieven voor 2019/2020 stuurt zij
naar Carolina en Ingrid. Actie: José

4.
Controle van correcte gegevens op de site
Yolanda heeft vastgesteld dat de vermelding (van de kinderopvang) in de zoekmachines niet klopt. Het
lukt nu niet om dit te veranderen. De informatie op de site van de Linge en de Doornick klopt wel.

5.
Jaarplanning vakantieopvang kinderopvang
Yolanda heeft het voorstel tot een jaarplanning voor de vakantieopvang ingebracht in de BSO
kwaliteitskring. Ouders hebben behoefte aan tijdige informatie zodat zij hun keuze kunnen bepalen.

6.
Afstemming OC en IKC-raad voor Dorothea
Carolina heeft de vergaderdata en tijden van de IKC-Raad doorgegeven aan Dorothea. Zodat zij kan
bepalen wanneer ze bij welk overleg aansluit. De OC vergadert namelijk op dezelfde dagen.
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7.
Aanstellen secretaris
Door het vertrek van Carolina valt de vacature vrij van secretaris. Annabel neemt deze functie over.
Daarnaast wordt Anoeska officieel lid van de IKC-raad namens de oudergeleding kinderopvang. Zij was
tot op heden deelnemend lid zonder stemrecht.

8.
Samenstelling groep 2/3
Men onderzoekt de noodzaak tot het maken van een 2/3 combinatie. Dat is afhankelijk van de leerlingen
aantallen en leerbehoefte. Als het gaat plaatsvinden, zal er een 1/2 en 2/3 gemaakt worden. Per kind
uit groep 2 moet – als het doorgaat – gekeken worden wat de keuze wordt. Op 7 november vindt overleg
plaats tussen Dorothea en de leerkrachten van groep 1/2 en groep 3. De IKC-Raad wil graag op de
hoogte blijven en meedenken in het uiteindelijke besluit. Daarom gaan enkele afgevaardigden van de
IKC Raad (Anoeska, Ingrid en Annabel) op 19 november in overleg Dorothea. Zij koppelen hun
bevindingen per mail terug aan de overige IKC-Raad leden voordat er besluitvorming plaatsvindt. Zij
hebben namens hun achterban (IKC-Raad) mandaat om hun goed- of afkeuring te geven aan het plan.
Actie: Anoeska, Ingrid en Annabel

9. Mededelingen Centrale Lingeraad
Stakingsgeld
Verdelingssleutel per locatie is gemaakt. Personeels geleding van de CLR heeft meegedacht over de
inzet. Bestemming is vrij per school, mits voor het onderwijs. Directeuren zijn per brief geïnformeerd. €
1.076,29

Scholing MR (WMS)
Eén aanbieder (AOB) is gekozen voor het verzorgen van de scholing. In januari 2020 staat een
oriënterend gesprek gepland. Data voor de scholing worden geprikt in februari. Alle voorzitters van de
IKC-raad en MR worden aangeschreven.

Kinderopvang
Bij het vertrek van Joke Rasing komt er wel weer een nieuwe directeur kinderopvang voor een deel van
haar taken. De andere delen worden opgepakt door de IKC-directeuren en medewerkers uit de
kinderopvang die hier ambitie voor hebben. Uiteraard krijgen zij hierbij ondersteuning.

22 april 2020
Op deze datum wordt een centrale bijeenkomst van IKC-raden, MR-ren en OC’s georganiseerd met bij
afsluiting een een borrel. Iedereen is dus bij deze uitgenodigd.
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Kwaliteitskringen
De kwaliteitskringen voor de kinderopvang draaien zoals bedoeld. Voor het onderwijs zijn ze vervangen
door een zelfstandige keuze van directeuren om invulling te geven aan kwaliteitsbevordering. Daar zijn
zij op 5 juni per brief over geïnformeerd. De cursussen Edi en KIJK! 0-7 blijven verplicht voor alle nieuwe
medewerkers.

10. Mededelingen directeur-bestuurder Theo Pruyn
Staking 6 november
Op dit moment wordt er binnen de Linde de stakingsbereidheid geïnventariseerd. Op korte termijn zal
duidelijk worden er 6 november gestaakt gaat worden en de kinderen dus wel/geen schooldag zullen
hebben.

Schoolgids
De schoolgids 2018/2019 staat op de website.

Overblijfgelden
Dorothea heeft op 25 oktober een begrotingsoverleg. Theo zal daarbij ook aanwezig zijn. Vanuit de IKCRaad komt de vraag of er nog gekeken is naar de overblijfgelden van vorig jaar. Hoeveel is er destijds
binnengekomen? Zijn er veel ouders die uiteindelijk niet hebben betaald? En hoe wordt het tarief van
dit jaar vastgesteld, aangezien er nu minder gebruik gemaakt wordt van de BSO krachten. Dorothea
neemt dit punt mee naar het overleg. Volgende vergadering opnieuw op de agenda zetten. Actie:
Dorothea

Luizenpluizers IKC breed
De luizenpluizers zijn weer geweest. Yolanda stelt voor om dit IKC breed op te pakken, dus ook bij Gijsje
langs te gaan. IKC-Raad en Dorothea stemmen hiermee in. Er moet nu alleen gekeken worden hoe dit
praktisch vorm te geven, aangezien niet alle kinderen van Gijsje op de dag van de luizenpluizers
aanwezig zijn.

Vliegende Brigade
Er is een goede start gemaakt. We zijn inmiddels 8 weken op weg en het volgende is tot nu toe ingezet:
-

Er zijn duidelijke werkafspraken gemaakt, leerlijnen uitgezet.

-

Er hebben klassenbezoeken plaatsgevonden. Daarop is feedback gegeven en zijn concrete
punten ter verbetering opgesteld. De leerkrachten geven aan hier direct mee aan de slag te
kunnen. De praktische insteek wordt als zeer prettig ervaren.

-

In

kleine

groepjes

(vaak

met

duo’s)

worden

toetsresultaten

geanalyseerd

en

lesvoorbereidingen gemaakt.
-

Er zijn aparte afspraken geweest tussen de Vliegende Brigade (Caroline) en Dorethea en Ineke
om de toetsresultaten te analyseren, klassenbezoeken uit te voeren. “Met welke bril kijk je?”.
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Theo geeft aan dat we op de goede weg zitten, maar er zeker nog niet zijn. De Vliegende Brigade wordt
vanuit de PO Raad gefinancierd voor 6 contactmomenten. Als blijkt dat er daarna extra inzet van de
vliegende brigade nodig is dan zal St. de Linge dit zelf voortzetten en financieren.

Informatieavond
In overleg met Dorothea en de IKC-Raad is besloten om begin februari 2020, zodra de toetsresultaten
binnen zijn, opnieuw een informatie avond te organiseren voor alle ouders. Om informatie te geven over
de inzet van de Vliegende Brigade. De resultaten van eind vorig jaar worden afgezet tegen die van
midden dit schooljaar.

Informatievoorziening ouders
Dorothea en Theo zullen de ouders binnenkort per brief informeren over alle ontwikkelingen rondom:
-

de inzet van de Vliegende Brigade tot dusver

-

het ziekteverlof van Harrie Erkens

-

de ophanden zijnde informatieavond in 2020

Nieuwbouw
Bestuur en IKC raad zijn benieuwd naar de status van de nieuwbouwplannen. De gemeente gaat in
gesprek met de Doornick om een aanzet te maken tot besluitvorming over nieuw- of verbouw. Met het
gemeentelijk huisvestingsplan onderwijs als vertrekpunt. Dorothea zal dit digitaal beschikbaar stellen.

Prognose leerlingen aantal
Huidig leerlingen aantal 2019/2020: 143 leerlingen
Verwacht leerlingen aantal 2020/2021: 157 leerlingen
Er wordt dus weer een stijging verwacht.

Actielijst
Ingrid stelt een datumprikker op voor een etentje.
José stuurt de vastgestelde tarieven kinderopvang 2019/2020 naar Ingrid en Carolina.
Anoeska, Ingrid en Annabel informeren hun mede IKC-Raad leden na het overleg op 19 november.

Punten voor volgend overleg op donderdag 12 december 2019 om 19:00
Tarieven kinderopvang
Wie gaat in kaart brengen welke plannen er liggen. En welke beleidsstukken er zijn? En hoe koppelen
we dit aan IKC-lid leden?
Nieuwbouw
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