
Verslag IKC-Raad vergadering     23 januari 2019  

Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder het 
korte verslag van de vergadering: 
 
Opening- en Sluitingstijden KOV 2019-2020 
De opening- en sluitingstijden van de Kinderopvang (KOV) voor het kalenderjaar 2019-2020 
zijn doorgenomen. Voor twee dagen wil de kinderopvang een wijziging doorvoeren in de 
sluitingstijd. De KOV-geleding van de IKC-raad heeft hier mee ingestemd. De betreffende 
wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd naar ouders/verzorgers die 
gebruik maken van de KOV. 
 
SOP 
We hebben met de IKC-raad het concept van het SchoolOndersteuningsPlan (SOP) 
doorgenomen. Het SchoolOndersteuningsPlan is dit jaar wat later klaar, door wisseling van 
de interne begeleider. Er zijn mooie aanpassingen en aanvullingen gegeven om er een 
passend stuk van de maken die voor het hele IKC geldt. Verwachting is dat het SOP in maart 
definitief zal zijn en deze geldt dan voor het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020.  
 
GMR 
Mario Stefanutto vertegenwoordigt als ouder onze school in de Gezamenlijk 
Meddenzeggenschapraad van de Linge (GMR). Hij heeft ons bijgepraat over de huidige 
ontwikkelingen binnen de GMR. Binnen de GMR is er een werkgroep opgestart die kijkt naar 
de samenstelling en werkwijze van de GMR. Deze werkgroep heeft een plan van aanpak 
geschreven. 13 februari wil de werkgroep de verschillende IKC-raden, 
Medenzeggenschapsraden van basisscholen en Onderdeelcommissies van de 
kinderopvangen binnen de stichting de Linge uitnodigen om dit concept uit te leggen. Ambitie 
is om het nieuwe schooljaar met een nieuwe samenstelling en werkwijze binnen de GMR te 
kunnen starten.  
 
Informatieavond IKC-raad 
Op IKC de Vonkenmorgen draaien wij goed als IKC-raad en zijn wij een voorbeeld voor 
andere net opgestarte of nog op te starten IKC-raden. Vanuit verschillende scholen is de 
vraag gekomen hoe wij het vormen van een IKC-raad hebben aangepakt en hoe we dit nu 
blijven voortzetten.  
Binnen de GMR is het initiatief neergelegd om vanuit IKC de Vonkenmorgen andere scholen 
te willen informeren. Op 13 maart is er een informatieavond over ‘IKC-raad’ en zullen enkele 
leden van onze IKC-raad andere scholen informeren.  
 
Contact met de IKC Raad 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kan contact opgenomen worden met de IKC 
Raad via ons nieuwe email-adres:ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl 
 
De volgende vergadering van de IKC-raad is op maandag 18 maart 
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