NOTULEN VERGADERING IKC-RAAD (2021-2022, nr. 1)
Datum, tijd

:

22 september 2021, 20:00u

Locatie

:

Irenestraat 3, Druten

Aanwezig

:

B Kersten, D van der Pasch (voorzitter en notulist), G Tommel, I Engels, J Pols, M
Van Dinther, Maarten

Afwezig

:

C. Schuurmans, Kubra Turapoglu, L. Janssen Veeren

1. Opening door de voorzitter
Dave heeft vergadering geopend.
Fijn dat we weer fysiek samen kunnen komen en welkom aan het nieuwe lid Gertjan
Tommel.
2. Vaststelling vorige notulen
-

Goedgekeurd.

3. Mededelingen
3.1. Geen mededelingen
4. Ingekomen stukken buiten jaarplanning
4.1. School / IKC
1.

2.

Inschrijven training MR. Mogelijkheden besproken en voorkeuren uitgesproken. We
wensen om de IKC raad opleiding te volgen op locatie. Insteek om iedereen deelt te
laten nemen. Datum prikken voor opleidng, Ilse neemt contact op. (AP)
Reglementen IKC Raad. Lisette gaat zich hiermee bezig houden.

4.2 KDV /IKC
1. Openingstijden peutergroep (info) naar 8.30 uur Gelijk aan school en oplossing voor
personeelsprobleem en VSO is daarmee opgevangen.
2. Groepssamenstelling KDV (info) Groep De maan is naar 13 kinderen gegroeid. Wat
willen met KDV. Wijziging is niet mogelijk omdat het aantal kinderen te groot is.
3. Jaarplan 2021 (info) Strategische doelen gaat mee gewerkt worden en clusterdoelen
en teamdoelen.

4. Stukken volgens jaarplanning
(A) = ter advisering , (I) = ter instemming
i. Schoolgids info, geen opmerkingen
ii. Hoogte ouderbijdragen. Hoogte van ouderbijdragen. 39€ is besluit
iii. Exploitatie checken met Sean?
iv. Jaarplan 21-22 A
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v. NPO gelden
vi. Takenverdeling A

5. Rondvraag
Gertjan geeft aan open te staan om de rol van voorzitter op zich te nemen. Gertjan
spreekt de voorkeur uit een beslissing hierover door te schuiven naar de volgende
vergadering.
6. Actielijst
Datum prikken voor opleiding IKC raadsleden, Ilse neemt contact op. (AP)
Mailadres Kubra checken door Dave (AP)
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