Samenvatting IKC-raad vergadering
23-09-2019
Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder het
korte verslag van de vergadering:
Jaarverslag 2018-2019 en website
Het jaarverslag van de IKC-raad over het afgelopen jaar is goedgekeurd en staat inmiddels
op de website van ons IKC. Op de website staan ook de vergaderdata van onze
vergaderingen van komend jaar. Mocht u een agendapunt hebben voor deze vergaderingen,
stuur dan een mail naar ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl of spreek een van de leden van
de IKC-Raad aan.
IKC-gids 2019-2020
Er is door de leden van de IKC-raad 2 weken uitstel gevraagd voor advies betreffende de
IKC-gids, zodat eenieder de kans heeft om deze kritisch door te nemen. De aanpassingen
zullen meegenomen worden in de definitieve versie van de IKC-gids 2019-2020, die
binnenkort op de website van de school wordt geplaatst.
Goedkeuring werkdruk verlagende middelen 2019-2020
Om de werkdruk van de leerkrachten te verlagen mag het IKC ook dit jaar weer (door de
overheid beschikbaar gestelde) werkdrukverlagende middelen inzetten. Een deel van dit
budget is ingezet voor een leerkracht in de onderbouw, om te voorkomen dat er een tweede
combinatieklas nodig zou zijn. Voor het resterende bedrag wordt nog naar een goede
invulling gezocht.
Communicatie groep 6/7 + inzet IKC-raad
Sinds dit schooljaar is er een combinatieklas (groep 6/7) in de bovenbouw. De IKC-raad
heeft in de vergadering besproken wat er vorig jaar minder goed gegaan is in de
communicatie over deze combinatieklas.
In de toekomst zullen er waarschijnlijk vaker combinatieklassen komen. De IKC-raad heeft
daarom met de directie afgesproken dat zij meer betrokken willen zijn bij toekomstige
communicatie over combinatieklassen. Hiervoor gaan we als IKC-raad een plan maken om
de verschillende stappen en acties die nodig zijn om goed te communiceren over een
combinatieklas helder te krijgen.
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 IKC-raad vergadering zal zijn op dinsdag 5 november a.s.

