JAARVERSLAG IKC RAAD 2018-2019
Ieder schooljaar staan er vele punten op de agenda van de IKC raad. Over sommige onderwerpen
adviseren wij, met sommige onderwerpen moeten we instemmen en soms sparren we over
onderwerpen met meerdere partijen.
In de jaarverslagen van de IKC raad komen de veelbesproken onderwerpen terug en ook de
belangrijke onderwerpen.
IKC raadsleden
Aan het begin van het schooljaar hadden we veel vacatures binnen de IKC raad. Gelukkig zijn er veel
sollicitanten geweest en hebben we alle vacatures op kunnen vullen.
Nieuwe clustermanager kinderopvang
Dit schooljaar is er een nieuwe clustermanager van de kinderopvang gekomen. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we naast schoolonderwerpen ook weer kinderopvang/BSO en
peuterspeelzaalonderwerpen goed op de kaart kunnen zetten.
Nieuwe sportvoorzieningen
Het meest besproken onderwerp dit schooljaar is waarschijnlijk de nieuwe sporthal die de gemeente
van plan is te bouwen. We hebben hier vele vergaderingen over gesteggeld, maar zijn ook tot de
conclusie gekomen dat wij als IKC raad niet veel invloed hebben. Het is aan de gemeente en SPOM
om hierin goed in overleg te gaan en ervoor te zorgen dat de kinderen van IKC de Kubus een goede
sportvoorziening hebben die makkelijk bereikbaar is vanuit de school. Of dit ook gaat gebeuren is niet
besloten tijdens dit schooljaar. Dus dit onderwerp heeft vast en zeker een vervolg in het nieuwe
schooljaar.
Schooltijden
Naast de sporthal zijn ook de schooltijden onderwerp van discussie geweest. Dit heeft niet officieel op
de agenda gestaan, maar zorgt wel voor discussie binnen de IKC raad. Vele mensen hebben vele
meningen. Ook hierover is het laatste woord nog niet gezegd en het onderwerp krijg dan ook een
gevolg in het nieuwe schooljaar.
Instemming en advisering
Verder hebben we over vele onderwerpen gediscussieerd en hebben we instemming verleend of
advies uitgebracht. Willen de lezers van dit jaarverslag precies weten wat er is besproken en waarmee
instemming is verleend en waarover we geadviseerd hebben lees dan de notulen van de
vergaderingen terug. Op deze manier ben je helemaal up to date. Bovendien zijn de vergaderingen
openbaar, iedereen is welkom om een bezoekje te brengen.
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De vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar, u bent van harte welkom!
Alle vergaderdata en notulen vindt u op www.ikcdekubus.nl/ikc-raad .

