AGENDA VERGADERING IKC-RAAD (2020-2021, nr. 1)
Datum, tijd

:

14 september 2020, 20:00u

Locatie

:

Irenestraat 3, Druten

Aanwezig

:

Marjo, Dave (voorzitter), Lisette (notulist) Sean, Ilse, Kubra, Sylvia, Esther

Afwezig

:

Sean, Anouk (voorlopig gestopt met IKC raad)

1. Opening door de voorzitter
-

Opening door Dave

-

Voorstelronde wegens veel nieuwe leden. Welkom voor alle nieuwe leden.

2. Vaststelling vorige notulen
-

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

3. Mededelingen
3.1. IKC-raad
1.

Doel IKC raad: Goed voorbereidt naar vergadering komen, stukken gelezen hebben om
evt. discussie kunnen voeren en als IKC raad een standpunt in te kunnen nemen richting
bestuurders.

2.

Effectief vergaderen: 20:00 opstarten. Bestuurders sluiten rond 21:00 aan voor
verduidelijking punten en aanvulling. Daarna door met vergaderen.

3.2. School / IKC
1.
3.3. KDV/PSZ/BSO
4. Ingekomen stukken buiten jaarplanning
4.1. School / IKC

4.2. KDV/PSZ/BSO
1.

Prijsbeleid KION: Stand van zaken is besproken. Vervolgstap is nu om contact op te
zoeken met het adviesbureau dat samen met school de IKC raad heeft opgericht. Van
daaruit gaan we weer verder.

5. Stukken volgens jaarplanning
(A) = ter advisering , (I) = ter instemming
5.1. School / IKC
1.

Schoolplan tot 2023 vast gesteld. Door lockdown missen half jaar school, dus plannen
lopen wat achter.

2.

Parro: school bevalt het erg goed. Ouders overal algemeen ook goed, kregen wel de
opmerking dat als je niet digitaal bent ingesteld het allemaal erg lastig is.

3.

Takenverdeling: is iets uitgebreidt ten opzichte van laatste versie. Taken zijn beter
verdeeld.
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4.

Ouderbijdragen: nog veel geld over van vorig schooljaar. Wat te doen dit met de
ouderbijdragen dit jaar. Voorkeur school gaat uit van niet incasseren dit jaar en
overgebleven gelden dit jaar gebruiken. IKCraad gaat overleggen of dit optie is.
Besluitvorming tijdens volgende vergadering is te laat. Dus moeten tussen
vergaderingen door besluit nemen. Met name aanbetaling aan Efteling is groot bedrag.
Van belang gaat zijn of deze doorgeschoven wordt naar dit jaar of dat we dat geld kwijt
zijn.

6. Agenda volgende vergadering (zie jaarplanning)
6.1.
7. Rondvraag
7.1. Veel nieuwe mensen in school. Veel nieuwe leraren en veel nieuwe BSO/ kinderopvang
medewerkers. Weinig contact onderling waardoor vreemde gezichten vreemd blijven. Betsie
als clustermanager KION van onze locatie en Jana als schooldirecteur spelen hier een grote
rol in. Volgende vergadering gaan we als IKC raad dit aankaarten bij de bestuurders.
8. Actielijst
Maarten waarschijnlijk niet uitgenodigd. Toevoegen

Lisette nakijken en Maarten en Esther

aan mailingslijst. Ook Esther toevoegen.

toevoegen aan Drive en mailingslijst

Klein verslagje aan eind van de vergadering die in

Lisette maken en versturen naar Jana

infobrief meegenomen kan worden
Vacature IKC raad openstellen

Vacatures ouderlid kinderopvang en school
openstellen, versturen naar Betsie van KION

Aanbetaling Efteling 75% teruggevraagd? Of te

Sean even achteraan gaan

gebruiken voor dit jaar. Ouderbijdragen incasseren
dit jaar?
Oudervacature Peutergroep, BSO en kinderopvang
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