
Verslag IKC-Raad vergadering     18 maart 2019 

Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder het 
korte verslag van de vergadering: 
 
 
Verkiezingen: 
Voor komend schooljaar zijn er binnen de personeelsgeleding en oudergeleding leden 
aftredend en (niet) herkiesbaar. De verkiezingsprocedure wordt binnenkort opgestart. De 
IKC-raad houdt jullie op de hoogte wat betreft de veranderingen en eventuele vacatures.  
 
Vakantierooster: 
Binnen de GMR is het voorstel voor het vakantierooster goedgekeurd. Deze ligt nu bij de 
verschillende scholen en de teams moeten nog instemmen. 
 
Centrale Lingeraad: 
Komend schooljaar wordt gestart met de Centrale Lingeraad, waarin de gezamenlijke 
medezeggenschap van drie onderdelen wordt samengebracht, te weten: de GMR, COC en 
OR (ondernemingsraad KOV). Personeel en ouders hebben hierover bericht ontvangen via 
de mail. Binnen de IKC-raad is nogmaals het belang van deze raad besproken.  
 
Informatieavond IKC-raad: 

Wij zijn de eerste school die met een IKC-raad werkt en zijn inmiddels een 
informatiebron voor andere IKC’s die een IKC-raad willen opstarten. Leden en oud-
leden van de IKC-raad hebben deze informatieavond verzorgd.. Er was een mooie 
opkomst van andere scholen binnen de Linge. Onze opzet en manier van werken 
werd gedeeld. Achteraf hebben we fijne reacties ontvangen van de andere scholen.  
 
Inspectie en audit: 
19 februari hebben we een inspectiebezoek gehad. Dit was een bestuursonderzoek.  
Hoe ziet het strategisch beleidsplan eruit? Wat zijn de doelen en zie we die terug in 
de scholen, IKC’s en plannen? Dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd is terug te 
vinden in het Schoolplan en het Jaarplan. Binnen ons IKC is gekeken naar de 
doorgaande lijn. Er zijn gesprekken geweest met ouders, personeel en directie. De 
inspecteur heeft alles uit de kast getrokken om een goed beeld te krijgen. De 
terugkoppeling was redelijk positief en gaf een mooi beeld van waar we staan. We 
weten wat we moeten behouden en wat de aandachtspunten zijn voor het schoolplan 
2020 – 2024. 
 

Dan krijgen we de komende periode ook nog een audit. Deze staat los van de 
inspectie. Deze audit laat ons zien hoe de school ervoor staat en of de beloofde 
kwaliteit zichtbaar is. Elke leerkracht krijgt bezoek van een auditor.  
 
Contact met de IKC Raad 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kan contact opgenomen worden met de IKC raad 
via ons email-adres:ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl 
 
De volgende vergadering van de IKC-raad is op dinsdag 28 mei a.s.   

https://mail.ru.nl/owa/i.rabeling@psych.ru.nl/redir.aspx?C=A-KNIouFEZjU52JDd-GwY4ueHEwSCbcJG__vOjaeak8XUEu5AmPVCA..&URL=mailto%3aikcraadvonkenmorgen%40delinge.nl

