AGENDA VERGADERING IKC-RAAD (2020-2021, nr. 3)
Datum, tijd
Locatie
Aanwezig

:
:
:

Afwezig

:

23-11-2020
Online via Teams
Marjo, Dave (voorzitter), Lisette (notulist) Sean, Ilse, Esther, Sean, Maarten, Trudy,
Cindy
Kubra (zwangerschapsverlof t/m April afwezig), Betsie , Sylvia

1. Opening door de voorzitter
-

Opening door Dave

2. Vaststelling vorige notulen
-

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

3. Mededelingen
3.1. IKC-raad
1. Nieuwe leden voorgesteld: Maarten
3.2. School / IKC
1. Instemmingsformulier gehad voor instemming met continurooster voor dit gehele
schooljaar. Dave en Lisette zorgen ervoor dat dit ondertekend naar Jana gaat.
3.3. KDV/PSZ/BSO
4. Ingekomen stukken buiten jaarplanning
4.1. School / IKC
1. Ouderbijdrage communicatie naar ouders
4.1.1.1.
Ouderbijdrage gaan we dit schooljaar niet innen. Mochten er dit jaar toch
schoolreisjes georganiseerd kunnen worden gaan we herevalueren en evt.
andere potjes aanboren.
2. Kwaliteitszorg
3. Jaarverslag ouders
4.2. KDV/PSZ/BSO
1. Prijsbeleid KION
4.2.1.1.
Punt van verschil in adviesrecht tussen KION en IKC De Kubus. Er staat nog
een gesprek met de regiomanager Christa op de planning. Mocht dit ook tot niets
leiden gaan we een beslissing nemen over wat we gaan doen omtrent het
prijsbeleid. We verschuiven voor nu deze beslissing door naar volgende
vergadering.

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

Begroting school
5.1.1.1.
Jana heeft uitleg gegeven over de begroting voor school. Zijn wat wisselingen
en verschuivingen geweest waardoor kosten nu in andere categorien vallen.
2. Jaarverslag ouders 2019-2020
5.1.2.1.
Jaarverslag voor KvK. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. De KvK zit hier
ook niet achteraan omdat de stichting gekoppeld is aan de school.
5.1.2.2.
Is een jaarverslag naar de ouders. Wordt los verstuurd naar
6. Agenda volgende vergadering (zie jaarplanning)

7. Rondvraag
7.1. Oud leerlingen van groep 8 hebben denken wij recht op een compensatie vanuit de
ouderbijdragen ivm het niet doorgaan van de Efteling vorig jaar. Volgende vergadering
bespreken en meenemen in de beslissing.
8. Actielijst
Gesprek met Christa door Dave en Sean.
Oudervacature Peutergroep, BSO en
kinderopvang: herinnering sturen aan Betsie
Jaarverslag van IKC raad.
Statuten nagelezen: bestuurder IKC moet uit
3 personen bestaan (ingeschreven in KvK)

Budget per leerling per feest (Sinterklaas,
kerst etc.)

Volgende vergadering bespreken en nemen
van een beslissing.
Lisette vacature nogmaals doorzetten naar
Betsie. Vragen aan Betsie hoe we de vacature
bij de ouders krijgen.
Huidige bestuurders zijn Jana Pols en Judith
van Gruijthuizen.
Verdeling moet als volgt: 1 personeelslid IKC
raad, 1 ouderlid en een 3e persoon.
Sean stuurt overzicht naar Jana voor
budgetten van vorig jaar. Dit schooljaar
houden we de budgetten van vorig schooljaar
aan.
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