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Notulen IKC-Raad De Doornick  donderdag 10 februari om 19:00 uur 

Aanwezig: Annabel Klaassen (secretaris en voorzitter), Hannie Hendriks, Yolanda Schriever, Anoeska 

Cornelissen, José Castermans (notulist), Dorothea Arissen (waarnemend directeur) vanaf 19:00 

Afwezig: Maria Huting, Ada Wissing, Ingrid Hendriks (allen met kennisgeving) 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Tarieven kinderopvang 

3. Verbouw/nieuwbouw 

4. Vliegende brigade 

5. Themabijeenkomst 22 april  

6. Overblijfgelden 2018/2019 

7. Mededelingen CLR 

8. Informatie avond op 04-03-2020  

9. Rondvraag 

10. Actielijst 

 
 

1. Opening/welkom 

Annabel opent de vergadering en stelt de agenda vast. 

 

2. Tarieven kinderopvang 

De IKC-Raad heeft een brief gestuurd naar de directeur kinderopvang om haar ongenoegen te uiten 

over de manier waarop de tariefswijziging voor 2020 tot stand is gekomen. Zij heeft aangegeven dat zij 

het signaal op prijs stelt en bereid is een toelichting te geven. Zij wil echter eerst grondig onderzoeken 

welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. De directeur heeft uiterlijk 13 februari haar reactie beloofd. 

 

3. Verbouw/nieuwbouw 

De Linge bevindt zich samen met de gemeente in de inventarisatiefase: nieuwbouw of verbouw is de 

vraag. Tot nader bericht neemt Ada zitting in de werkgroep. 

 

4. Vliegende Brigade 

Dorothéa heeft de IKC-Raad meegenomen in de ontwikkelingen. De 6 contactmomenten zijn uitgebreid 

met 2 om te ondersteunen het analyseren van de grote toets momenten (Cito’s). De inspectie zal in 

september 2020 een nieuw bezoek brengen aan de Doornick. Een aantal basale zaken zijn goed op de 

kaart gezet en geborgd. De focus ligt op de PDCA cyclus in lesgeven. Samenwerken is ook een 

belangrijk thema, bijvoorbeeld door informatie goed over te brengen van de ene groep naar de andere. 

Naast de inzet van de Vliegende Brigade – speciaal ingezet voor de Doornick – wordt er ook begeleiding 
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gegeven vanuit de Taaluilen, ingezet op stichtingsniveau. De Taaluilen werken ter ondersteuning van 

de Vliegende Brigade, voor begeleiding van de docenten in dit hele veranderproject. Hier is aandacht 

voor rollen, taken, verantwoordelijkheden en de impact van de situatie. Belangrijk punt: de aansluiting 

van kinderopvang naar groep 1 moet ook meegenomen worden in de aanpak van de Taaluilen. De 

prioriteit ligt zeker tot het einde van huidig schooljaar bij het onderwijs. Ondertussen zorgen opvang en 

docent uit groep 1 al voor korte lijnen en wederzijdse informatie voorziening. “Even binnenlopen bij 

elkaar”.  

 

5. Themabijeenkomst 22 april 2020 

Op deze datum wordt een centrale themabijeenkomst georganiseerd van IKC-raden, MR-ren en OC’s. 

Elkaar leren kennen en van elkaar leren is het doel. Bij de scholing op 14 januari 2020 is een thema 

gekozen - Werken de communicatielijnen optimaal? - en hebben 3 CLR deelnemers zich aangeboden 

om de organisatie voor hun rekening te nemen. De avond eindigt met een borrel. 

 

6. Overblijfgelden 2018/2019 

Vorig schooljaar was het bedrag € 17,50. De IKC-Raad wil graag weten hoeveel ouders dit in 2018/2019 

hebben betaald en hoe het geld is besteed. Het blijkt dat relatief veel ouders niet betaald hebben. De 

herkomst van het bedrag is niet eenduidig. Voor huidig schooljaar is men bezig met een berekening. 

Basis is de rekening van de inhuur van een kracht vanuit de opvang (2 uur en 20 minuten per week). 

Het bedrag voor 2019/2020 staat dus nog niet vast. Dit punt zetten we op de agenda voor het volgend 

overleg. Daarnaast wil de IKC-Raad meedenken met de directie over de wijze waarop we dit gaan 

communiceren. Meer betalende ouders is het doel. 

 

7. Mededelingen Centrale Lingeraad 

De MR Scholing door een trainer van de Algemene Onderwijs Bond is op 14 januari bezocht door maar 

liefst 29 mensen. Hij heeft toegelicht hoe de diverse wetgevingen naast elkaar hun positie moeten 

vinden. En welke rol de overheid in de loop der jaren heeft gespeeld in het onderwijs. Bij de specifieke 

informatie over de Linge scholen veerden de aanwezigen op uit hun stoel. Er leven op de scholen 

specifieke vragen. Daar was nu geen ruimte voor. Per school dus de vraag om na te denken over een 

verdiepingsslag. De CLR inventariseert in januari 2021 of er behoefte is aan herhaling van brede MR 

scholing.  

Mooi resultaat: signalen uit de IKC-Raad van de Doornick over inspraak van de OC in belangrijke 

beleidsstukken en tariefswijzigingen is opgepakt. Er bestaat onduidelijkheid over ophalen en delen van 

informatie met de kinderopvang over: 

- Beleidsplan 0-4 

- Beleidsplan buitenschoolse opvang 

- Inspectie rapport 

Voorstel CLR: directeur kinderopvang biedt OC leden de mogelijkheid om in september langs te komen 

voor inspraak en advies. Zij zegt toe dat de mensen die zich hiervoor aanmelden vooraf de toelichting 
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per mail onder embargo ontvangen. Tijdens de avond worden stukken gedeeld. De werkgroep 

kinderopvang van de CLR zorgt ervoor dat dit komend jaar zo gebeurt.  

Tot slot hebben wij gesproken over het vraagstuk: moet een school opvang bieden bij staking? De 

meningen van deskundigen (juristen en de AOB) zijn verdeeld. Dus: de Linge directeuren mogen zelf 

bepalen hoe zij dat inregelen. Tijdige communicatie naar de ouders is een must. 

 

8. Informatie avond op 04-03-2020 en de rol van de IKC-Raad 

Op 4 maart 2020 worden alle ouders bijgepraat over de vorderingen sinds de inzet van de Vliegende 

Brigade. De IKC-Raad zal vertellen over haar bijdrage aan dit proces en de wijze waarop zij door directie 

en personeel is meegenomen in de ontwikkelingen.  

 

9. Rondvraag 

Geen bijzonderheden. 

 

10. Actielijst 

Hannie vraagt aan Anique of de foto op de site veranderd kan worden naar een actuele versie. 

Ada neemt zitting in de verbouw/nieuwbouw projectgroep. 

Dorothéa informeert de ICK-Raad over het overblijfgeld voor huidig schooljaar.  

Alle IKC-Raad deelnemers zorgen er voor dat zij de CLR notulen vóór het volgend IKC-Raad overleg 

hebben gelezen. We veranderen het agendapunt in CLR notulen.  

Alle IKC-Raad deelnemers denken na over de missie en visie van de IKC-Raad. Vragen die hierbij 

kunnen helpen zijn: Daar komen we vandaan, hier staan we nu, daar gaan we naar toe. Hier maak ik 

mij hard voor. Daarom zit ik in de IKC-Raad! Zij sturen dit naar de voorzitter vóór 1 maart. 

Ada, Annabel en José leveren enkele sheets aan bij Dorothéa vóór de bijeenkomst van 4 maart. Hierin 

nemen zij de resultaten mee van de visie/missie brainstorm. 

 

Volgend overleg: donderdag 2 april 2020 

Agendapunten 

- Resultaten tevredenheidsonderzoek (Dorothéa) 

- Financiën (Dorothéa) 

- Tarieven kinderopvang (Ada) 

- Missie/visie definitief maken (Ada) 

 

 

----//---- 


