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

Aanwezig: Annabel Klaassen (secretaris), Anita Bouwmeister, Caroline Vermeer, Maria Huting, Ingrid 
Hendriks, Ada Wissing (voorzitter), José Castermans (notulist). Dorothéa Arissen (directeur) vanaf 20:00  

 
Voor de volledigheid de vergaderdata van dit schooljaar. 

Vergaderdata ICK-Raad 

1 week 37 donderdag  10 september 2020 

2 week 44 woensdag  28 oktober 2020 

3 week 2 dinsdag  12 januari 2021 

4 week 9 maandag 1 maart 2021 

5 week 16 donderdag 22 april 2021 

6 week 22 woensdag 3 juni 2021 

Start zomervakantie in 2021: 17 juli. 
 

1. Opening en vaststellen agenda  
Welkom aan twee nieuwe leden Caroline Vermeer en Anita Bouwmeister en aan Diana Niels namens 
de OC als gast van vandaag. 
 

2. Inbreng OR met onderwerpen zoals; schoolfruit, ouderbijdrage, schoolreisje en communicatie 
tussen IKC Raad en OR. 

Het gratis fruit project van twee jaar gelden is goed ontvangen. De OR onderzoekt de mogelijkheid om 
dit corona veilig te herhalen. De IKC-Raad ondersteunt dit initiatief. De OR wil graag een schoolreisje 
organiseren. Met de IKC-Raad is van gedachten gewisseld over de wijze waarop en wanneer. 
Uitgangspunt is dat alle kinderen mee gaan. De ouderbijdrage wordt besteed activiteiten rondom de 
kermis, de kinderboeken week, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en de sportdag. Door het mislopen van 
inkomsten vanwege Corona zal de ouderbijdrage dit schooljaar omhoog gaan. De OC maakt een 
begroting die zij vóór 25 september naar de IKC-Raad verstuurt. De OC mailt ook de vergaderdata van 
de OR naar de IKC-Raad. We prikken dan een datum waarop een IKC-Raad lid aansluit bij een OR 
vergadering. Dit om de lijnen kort te houden. 
 

3. Vaststellen jaarplanning en vergaderrooster. 
We spreken af dat iedereen vóór vrijdag 18 september de jaarplanning bekijkt en aangeeft over welke 
onderwerpen ieder je wilt buigen. Dan bespreken we dat volgende keer. 
 

4. Vaststellen jaarbegroting IKC Raad. 
Dit punt schuift door naar volgend overleg. 
 

5. Taakverdeling; wie neemt welke positie in (voorzitter, stemgerechtigde, samenstelling) wie 
bereidt welke onderwerpen voor?  

Ada stopt per vandaag met haar IKC-Raad lidmaatschap en voorzitterschap. Zij heeft deze rol 3 jaar 
met verve vervuld. Ingrid neemt de voorzittersrol over. Omdat de samenstelling personeel/ouders 
dan nog in evenwicht is, is werving voor een nieuw lid niet nodig. NB. Ouders zijn altijd welkom bij de 
openbare vergaderingen van de IKC-Raad. 
 
 



2 
 

6. Contact met de achterban. 
Dit punt schuift door naar volgend overleg. We spreken al wel af dat we een informatief stukje plaatsen 
in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
 

7. BSO sluiting woensdag- en vrijdagmiddag  
Een afvaardiging van de IKC-Raad heeft een advies uitgebracht aan de directeur kinderopvang over het 
sluiten van de BSO faciliteit. Dit besluit was onherroepelijk, maar zij kan de tips alsnog ter harte nemen. 
Als de aanvragen weer toenemen, kan zij het besluit herroepen. 
 
Agendapunten in bijzijn van Dorethea 20:00 tot 21:45 uur 

8. Wat is de opvatting van de IKC-Raad over gekleurde dan wel zwarte pieten? 
Dorothéa geeft aan dat de school de verhaallijn volgt van het Sinterklaasjournaal. De IKC-Raad schaart 
zich hier achter en laat het advies aan Stichting de Linge over aan de Sinterklaascommissie.  
 

9. Huisvesting; stand van zaken 
Er zijn stappen gezet richting een zogenaamd vooradvies, her/ver/nieuwbouw zijn drie gelijkwaardige 
opties die worden onderzocht. Gemeente en de Linge gaan zich middels een intentieverklaring aan 
elkaar verbinden om dit voor Doornenburg en Gendt te onderzoeken. De gemeente zal optreden als 
bouwheer.   
 

10. School Ondersteuning Plan 
De IKC-Raad vindt het een goed onderbouwd plan waarin alle facetten zijn meegenomen. Zo ook de 
externe hulpbronnen. Zij ziet een risico in de relatief kleine groep personeelsleden die als expert is 
geduid. Dorothéa geeft aan dat in de persoonlijk ontwikkelingsplannen met de medewerkers 
specialisatie altijd een bespreekpunt is. Achterliggende gedachte en context heb je wel nodig. Dat 
doet echter niets af aan het feit dat deze belangrijke informatie raadpleegbaar is voor iedereen. De 
IKC-Raad stemt in met dit SOP. 
 

11. Klanttevredenheidsenquête 
Hoewel afname al plaatsvond in de herfst van 2019 onder andere omstandigheden, is er veel te halen 
uit de enquête. Onderwijskwaliteit, huisvesting en communicatie blijven verbeterpunten. Er is 
sindsdien veel veranderd. We blijven toch de focus hierop houden. Begin volgend schooljaar volgt een 
nieuwe enquête.  
 
12. Het schoolplan  
Dit punt schuift door naar volgend overleg. 
 

13. afscheid nemen van Anoeska, Yolanda, Hannie en Ada. 
We kiezen voor een Corona veilig borrelmoment op school. Annabel verstuurt een datumprikker. 
 

14. Rondvraag / mededelingen 
Tip: De jaarlijkse inventarisatie van de oudergegevens (NAW, noodnummers, huisarts, tandarts) kan 
wellicht makkelijker uitgevoerd worden. Digitaal in plaats van via papier. Door ouders zelf hun 
gegevens te laten wijzigen in een beschermde omgeving.  
 

Aan en aftreedschema IKC-Raad  Aantreden aftreden 
Maria Huting Personeel Onderwijs september 2018    
Caroline Vermeer Personeel Onderwijs september 2020   
Annabel Klaassen Ouders Onderwijs september 2018   
José Castermans Ouders Onderwijs september 2017 juli 2021 
Anita Bouwmeister Personeel Kinderopvang september 2020   
Ingrid Hendriks Ouders Kinderopvang september 2019   
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15. Actielijst 

Actie Wie Actiedatum 

Stukje schrijven voor de nieuwsbrief, en herhalen in het voorjaar van 2021. José Voor 18-08 
Begroting OC overleggen aan IKC-Raad      Diana Voor 25-08 
Jaarplanning bekijken en voorkeur voor onderwerpen aangeven   Allen Voor 18-08 
 
Ook op de agenda voor de volgende keer: het werkverdelingsplan. 


