AGENDA VERGADERING IKC-RAAD (2018-2019, nr.03)
Datum, tijd

:

26 november 2018, 20:00u

Locatie

:

Irenestraat 3, Druten

Aanwezig

:

Lisette, Judith, Anouk, Sean, Dave, Editha, Anja, Dorien, Cor, Guido (vz), (*Kees)

Afwezig

:

Marjo, Sylvia, Martin

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling vorige notulen
Wijziging: John is Sean a.u.b. corrigeren (is gebeurd)
➢

Eventuele toelichting door bestuurder(s) op stukken hieronder aangeduid met ‘*’.

3. Mededelingen
3.1. IKC-raad
1.

Cor: Is het stemmen binnen de IKC raad nu goed geregeld? We hebben een reserve in
de IKC raad en wie is dat dan? Er wordt onderling afgestemd door Sean en Anouk. Per
vergadering beslissen wie zich onthoudt van stemming. Voorstel Anouk heeft oneven
vergaderingen stemrecht, Sean heeft even vergaderingen stemrecht. Voorstel is
unaniem aangenomen.

3.2. School / IKC
1.

_

3.3. KDV/PSZ/BSO_
Er is een nieuwe clustermanager per 1 december voor de PSZ, Hanna Heeremans. Zij komt de
volgende vergadering kennis maken.
4. Ingekomen stukken buiten jaarplanning
4.1. School / IKC
1.

Onderwerp email van Wethouder Lepoutre aan Guido van wo 31 okt. 2018 over de
sporthal. Iedereen keurt de reactie van Wethouder Lepoutre af.
Afgelopen donderdag is er tussen Kees en de gemeente overleg geweest. Als grootste
gebruiker worden wij niet gehoord. Wethouder Van Elk trekt zijn handen ervan af. Is er
een goed idee over hoe de school gebruik kan gaan maken van de sporthal? Guido, er is
bewust niet geïnformeerd bij de gebruikers. Wat is het belang van de kinderen. De IKC
raad moet nu informeren over wat ze straks van plan zijn met betrekking tot gebruik
sporthal bijvoorbeeld voor deelname BSO aan kidsactief. Hoe gaat dat geregeld
worden? Guido gaat een 1 op 1 gesprek aanvragen met Willem Pijnappel de adviseur
van Wethouder Lepoutre. (AP)

2.

Schoolmededelingen: vacatures voor groep 7 en een instroomgroep. Cor, naar
verwachting zijn er weinig sollicitanten. Vervangerspool van SPOM heeft nu 6 mensen
moet naar 14. Er zijn 6 kandidaten, vier voor groep 7 en twee voor de instroomgroep.
Deze week gesprek voor groep 7 op woensdagmiddag en vrijdagochtend. Voor de
sollicitatie van docent groep 7 moet er een IKC lid afgevaardigd worden. Navragen wie
dat wil, Lisette meldt zich als vrijwilliger, Sean meldt zich als vervanger.
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4.2. KDV/PSZ/BSO
1.

_

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

overdracht bevoegdheden deelraden (I): doorgeschoven naar vergadering 04.

2.

* jaarverslag 2017-2018 IKC (A)
Kees licht toe, kijk vooral naar de laatste kolom. Hierin staat wat er van bepaalde
trajecten terecht is gekomen. Vraag Sean: Hoe is de laatste kolom bedoeld? Evaluatie
kan opgevat worden als het resultaat en hoe en of wordt er verder gegaan. Verder geen
opmerkingen.

3.

* begroting school / PGR 2019 (info/A)
Kees licht toe, IKC raad heeft adviesbevoegdheid. In begroting school staat dat
leerlingaantallen teruglopen dit klopt niet. Begroting is op basis van het aantal
leerlingen. Kosten per leerling staat erin. De overkoepelende “boven schoolse” school
vergoeding staat er niet in. Afschrijvingen zijn groot deel o.a. van meubelen. Huurkosten
zijn van boxen voor opslag van kerstspullen. Energie en water staan er niet op. Er liggen
99 zonnepanelen op het dak. Muziekschool groep 7 is een flinke verhoging. Overige
kosten onderwijs €19.000 (versneld nieuwe computers eerst 180, komend jaar weer 100
nieuwe laptops). “Boven schoolse” ICT mensen vragen offertes op. De oude laptops
werken niet meer naar behoren. Elk lokaal heeft een sterk access point geïnstalleerd
gekregen. Wat valt er onder post leer en hulpmiddelen? Naar verwachting zijn nieuwe
rekenmethodes vooral digitaal daarom meer licentiekosten en minder leer en
hulpmiddelen. Kopieerkosten blijven ongeveer gelijk. De daling komt door kosten in het
verleden voor het afkopen van het oude leasecontract. Begroting gaat per kalenderjaar.

4.

* aandeel IKC-raad ouderjaarverslag (I) Cor: Er moet een bijdrage van IKC raad in het
ouderjaarverslag. Een kort artikeltje is goed. Kees stuurt een vorige versie van het
ouderjaarverslag. Guido maakt een voorzet en mailt naar eenieder (AP)

5.

* format beoordelingsgesprekken school (I) Er is een nieuw format, groeigesprekken
door SPOM. Het huis van werkvermogen. Cor, in tegenstelling tot eerdere gesprekken
met Kees en/of MT lid. Nu zijn er ontwikkelgesprekken met een collega m.b.v. huis van
werkvermogen. Daarna een groeigesprek met Kees of Linda. Beoordelingsgesprekken
zijn er niet meer. Alleen bij een sollicitatie naar een andere functie of “problemen”.

6.

* medewerkertevredenheidsonderzoek (A)
Kees licht toe over de interne benchmark Is er behoefte dat Kees daar iets over zegt? Is
het personeel niet tevreden op de Kubus? Cor, algemene beeld is niet slecht? Waar ligt
het aan? De peiling werd gedaan nadat het IPC gebeuren er doorheen geduwd werd
kan op dat moment gezorgd hebben voor de slechtere score. Kees, bij de analyse zijn er
geen prangende zaken naar voren gekomen. Is een vierjaarlijkse terugkerende actie met
als doel wat willen we de komende vier jaar aanpakken? Schoolplan 2019-2023
instemming medio mei 2019.

5.2. KDV/PSZ/BSO
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1.

Prijsbeleid kinderopvang (A)
Helma Verbeet heeft gereageerd op de mail gestuurd namens de IKC raad van
woensdag 7 nov ’18. Reactie Het landelijk beleid is dat alle kinderopvangcentra de
verhoging die de overheid hanteert volgen. IKC raad leden nemen deze mail ter kennis
aan.

2.

Pedagogisch beleidsplan KDO (A): doorgeschoven naar vergadering 04.

6. Agenda volgende vergadering vlgs jaarplanning v1, plus:
•

Overdracht bevoegdheden deelraden (I)

•

Pedagogisch beleidsplan KDO (A)

•

Veiligheid-/gezondheidsbeleid PSZ/KDO (incl. RisicoInventarisatie en Evaluatie)

•

Voortgang Vreedzame school

7. Rondvraag
7.1. Opmerking Cor: De Google drive “actuele stukken” wordt steeds onoverzichtelijker. Guido
gaat opschonen (AP)
7.2. Dave: Wat is de status van sporten op school? Schoolzwemmen staat erg onder druk. 4,- per
les. Te veel Ouders vinden het te veel geld. Gemeente stelt bad en medewerkers ter
beschikking. Vervoerskosten worden niet betaald. Allochtone en vluchtingen kinderen komen
via deze wijze in aanraking met zwemmen diploma A. Als bezuiniging op pabo zijn er veel
leerkrachten zonder bewegingsbevoegdheid. Vignet gezonde school omdat er niet genoeg
aan gymuren besteedt kan worden. Overheid wil drie uren gym per week. Vanuit de overheid
moet het meer gestimuleerd worden.
7.3. Anja: Dorien en ik zouden de brief schrijven voor de gezichten op de peutergroep. Niet
gedaan omdat er veel veranderingen aanstaande zijn. (Dorien is er aankomende vergadering
niet).
8. Sluiting door de voorzitter
Actielijst
De site “actuele stukken” wordt steeds onoverzichtelijker Guido gaat opschonen.
Guido gaat een 1 op 1 gesprek aanvragen met Willem Pijnappel de adviseur van Wethouder Lepoutre.
Guido maakt een voorzet voor bijdrage IKC-raad aan het ouderjaarverslag en mailt naar leden IKC
raad.
Kees kijkt na wat hij iets terug kan vinden van documenten overdracht bevoegdheden deelraden (I)
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