AGENDA VERGADERING IKC-RAAD (2019-2020, nr. 4)
Datum, tijd

:

3 februari 2020, 20:00u

Locatie

:

Irenestraat 3, Druten

Aanwezig

:

Cor, Marjo, Cindy, Dorien, Anja, Anouk, Lisette (notulist), Guido (voorzitter), Kubra,

Afwezig

:

Sylvia, Sean
Dave, Sylvia, Ilse, Kubra

1. Opening door de voorzitter
Guido heeft vergadering geopend.
2. Vaststelling vorige notulen
-

De notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd

3. Mededelingen
3.1. IKC-raad
1.

Publiek aanwezig vanuit klankbordgroep.

3.2. School / IKC
1.
3.3. KDV/PSZ/BSO
1.

.

4. Ingekomen stukken buiten jaarplanning
4.1. School / IKC
4.2. KDV/PSZ/BSO
1.
5. Stukken volgens jaarplanning
(A) = ter advisering , (I) = ter instemming
5.1. School / IKC
1.

Schooltijden. Informatie vanuit Kees (directeur school): Peiling onder leerkrachten
geweest. Informatie opgehaald bij andere scholen. Peiling onder leerkrachten niet
positief, veel twijfel en meer dan de helft tegen aanpassing schooltijden. Verschillende
beweegredenen. Vervolgstap gaat nu zijn dat er een projectgroep gevormd gaat
worden.
5.1.1.1. Werkgroepje gevormd door: Guido, Lisette en 2 leden van de klankbordgroep
Irma en Elizabeth.

2.

RI&E en plan van aanpak besproken. Geen nieuw arboplan, Plan van Aanpak wordt
bijgehouden.

3.

Jaarplan IKC 2019-2020 besproken.
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5.2. KDV/PSZ/BSO
1.

Inspectierapporten kinderdagverblijf en BSO: VVE op- en aanmerkingen tijdens
inspectie. Nieuw beleid geschreven, niets op gehoord. Nieuwe jaarlijkse inspectie is
geweest en VVE beleid is nu goedgekeurd. Inspectie BSO is ook geweest en geen
aandachtspunten meer, aandachtspunt van materiaal is opgelost.

2.

Beleidsplannen zijn aangepast naar KION ivm overgang naar KION. Hitteprotocol en
zonbescherming is aangepast.

3.

Hoe behouden we de groep vaste krachten: Dat is en blijft een uitdaging in verband met
het personeelstekort. Er wordt veel gebruik gemaakt van de flexpool. Er wordt wel altijd
voor gezorgd dat er altijd 1 vaste kracht is op de groep.

4.

Jaarplan besproken. Eenheid als IKC en introductie kinderraad BSO.

5.

Overgang naar KION. Introductiebijeenkomsten geweest en mogelijkheden tot volgen
van diverse cursussen.

6.

Ouder introductie bijeenkomst van KION. Er is een overkoepelende ouderraad bij KION.
Bij deze vergadering worden alle lokaties besproken.

7.

Er is een gesprek met KION geweest en een vertegenwoordiging van IKC raad. Er komt
een vervolg op dit gesprek op 18-2, de IKC raad weet niet of dit vervolg zinvol is. Er is
geen inhoudelijke terugkoppeling gekomen op de brief vanuit de IKC raad over de
tariefstelling van KION tijdens het vorige gesprek.

6. Agenda volgende vergadering (zie jaarplanning)
6.1. Toevoegen van jaarplanning
7. Rondvraag
-

Marjo: Wil graag aanhaken bij een eventuele projectgroep over verandering schooltijden

-

Sean: bijna toegang tot bankrekeningen

-

Dorien: volgende vergadering is zij niet aanwezig

-

Guido: voorzitterstaak zwaar, overweegt om dit neer te leggen

8. Actielijst
Voorbereiding gesprek vertegenwoordiging IKC raad (Sean en Anouk) met

Sean en

KION op 18-2.

Anouk

Vragen aan Linda om notulen ook door te sturen naar personeelsleden IKC de

Lisette

Kubus naast uploaden op website
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