Jaarverslag IKC-raad

2019-2020

Leden IKC-raad
Oudergeleding: Inge Rabeling (voorzitter; BS), Sanne Cobussen (penningmeester; KOV), Astrid van
Loy-Joosten (KOV), Bouke Mattijssen (KOV), José Rink (BS), Ankie van Heck (BS).
Personeelsgeleding: Lisanne de Haan (secretaris; BS), Rianne Reulink (secretaris; BS), Mireille
Admiraal (KOV), Ingeborg de Koning (notulist: BS)1
Vergaderingen
De IKC-raad heeft dit schooljaar 6 vergaderingen gehouden. De eerste vier vergaderingen waren
fysiek waarbij de directie steeds aansloot van 20.15u tot 21.30u. In maart brak de Corona pandemie
uit en hebben we één online vergadering gehouden waarbij de directie volledig aanwezig was.
Afsluitend is er nog één vergadering geweest waarbij we met inachtneming van de Corona-regels
fysiek aanwezig zijn geweest.
Omstandigheden m.b.t. Corona binnen de IKC-raad
Ondanks de bizarre tijd omtrent Corona heeft de IKC-raad haar continuïteit weten te behouden, de
lijnen door kunnen zetten en daarmee vooruitgang geboekt.
Stappenplan Combi-groepen.
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 was er onvrede onder ouders over de manier waarop de
start van een nieuwe combinatie-groep in 2019-2020 is gecommuniceerd. Om de communicatie
rondom de formatie en met name rondom combinatie-groepen beter te laten verlopen heeft de IKCRaad, met als kartrekker Ankie van Heck, een stappenplan opgesteld waarin aangegeven staat welke
route directie en leerkrachten zouden moeten doorlopen om zorgvuldig te zijn in hun communicatie
naar ouders omtrent veranderingen binnen groepen naar combinatie-groepen. Dit document is
goedgekeurd en besproken met de directie. Niet alle stappen in het plan zijn dit jaar uitgevoerd
vanwege de corona crisis; volgend jaar wordt het plan echter wel weer ingezet.
Gelukkig bleken extra combinatie-groepen voor schooljaar 2020-2021 ook niet nodig.
Her-/Nieuwbouw IKC de Vonkenmorgen.
IKC de Vonkenmorgen is door de gemeente aangemerkt als een van de scholen die binnen korte tijd
gerenoveerd/vernieuwd zal moeten worden vanwege de nodige gebreken. De directie van ons IKC en
Theo Pruyn nemen hierin het voortouw; zij bespreken met de wethouder Helga Witjes de
vorderingen en bespreken de te nemen stappen. Als alles volgens plan gaat, dan wordt eind
2020/begin 2021 begonnen met dit project. De IKC-raad is nauw betrokken bij dit proces.
Jaarplan 2019-2020
Het jaarplan 2019-2020 van IKC de Vonkenmorgen is door Shireen Beuker (Directeur in Opleiding)
besproken met de IKC-Raad. Shireen heeft geëvalueerd waar de desbetreffende projectgroepen
vorderingen hebben gemaakt en waar dit niet mogelijk was wegens de omstandigheden omtrent
Corona. Duidelijk en verhelderend voor de IKC-raad.
IKC-plan
Er is samen met een externe partij (Taaluilen) gewerkt aan een IKC-plan. Dit is een meerjarenplan
waarin in Milestones jaren en vorderingen zijn geconcretiseerd. Deze is voorgelegd aan de IKC-raad
en goed bevonden. Leerkrachten gaan vanuit “Pijlers” volgend jaar werken aan een mooie
ontwikkeling binnen IKC de Vonkenmorgen.
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BS = basisschoolgedeelte van de IKC-raad; KOV = kinderopvanggedeelte van de IKC-raad

Nieuwe directeur IKC de Vonkenmorgen
Omdat Betty van der Logt aan het einde van dit schooljaar met pensioen gaat, is er een
sollicitatieprocedure geweest voor het vinden van een nieuwe directeur van IKC de Vonkenmorgen.
Inge Rabeling heeft namens de IKC-raad in de sollicitatiecommissie plaats genomen.
We kijken er naar uit om volgend jaar met Joost Baijens te gaan werken!
Centrale Linge Raad
De Centrale Lingeraad (CLR) is gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle IKC’s,
basisscholen en kinderopvang binnen stichting de Linge. De CLR bestaat uit de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR; basisschool), de centrale oudercommissie kinderopvang (COC) en de
ondernemingsraad personeel kinderopvang (ORK). Vanuit IKC de Vonkenmorgen hebben Astrid van
Loy-Joosten (COC) en Mario Stefanutto (GMR) afgelopen jaar zitting genomen in deze CLR namens
ons IKC. Astrid van Loy-Joosten heeft dit jaar afscheid genomen van de CLR.
Tijdens onze IKC-raad vergaderingen worden de notulen van de bijeenkomsten van de CLR
besproken. De agenda en samenvatting van onze vergadering worden gedeeld met de CLR.
Vanuit de Centrale Linge Raad (CLR) zou in april een werkbijeenkomst worden georganiseerd voor
alle leden van de IKC-raden van stichting de Linge. Deze bijeenkomst is verplaatst naar September
2020.
Evaluatie werkdruk verlagende middelen leerkrachten
Om de werkdruk van de leerkrachten te verlagen is het budget dat beschikbaar was gesteld door de
overheid afgelopen schooljaar ingezet voor een vierde kleutergroep die in januari gestart is.
De overige werkdruk verlagende middelen zijn ingezet voor het personeelsfonds t.a.v.
teamactiviteiten.
Over het algemeen is deze inzet van het budget als positief ervaren door de leerkrachten.
Voor komend jaar zullen ook weer werkdruk verlagende middelen worden ingezet voor de formatie,
zodat het niet nodig is om meer dan één combinatie-groep aan te bieden.
Instemmings- en advies onderwerpen
De IKC-raad heeft ingestemd met een akkoord over de aangepaste opvangtijden KOV tijdens kerst en
oud en nieuw.
De IKC-raad heeft positief ingestemd over de inzet van de werkdrukgelden van het schooljaar 20182019.
IKC-raad 2019-2020
Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Astrid van Loy-Joosten (ouder
KOV), Sanne Cobussen (Ouder KOV), Ingeborg de Koning (personeel; BS), Mireille Admiraal
(personeel; KOV) en Betty van der Logt. We willen Astrid, Sanne, Mireille en Ingeborg hartelijk
danken voor hun grote inzet voor de IKC-raad. Wij willen Betty bedanken voor de fijne samenwerking
tussen de IKC-raad en de directie!
Door het vertrek van deze twee ouders vanuit het kinderopvanggedeelte van de IKC-raad, kwamen er
twee vacatures vrij voor de IKC-raad. Op een uitgaande brief naar ouders kwamen vier reacties en
zijn er verkiezingen gehouden. Karin Gorissen en Linda van Nunen-Nienhaus zullen volgend
schooljaar gaan nemen aan de IKC-raad.
Voor de personeelsgeleding van de IKC-raad heeft Vera van Stokkum (leerkrachten) en Mariëlle
Kregting (Kinderopvang) aangegeven graag zitting te nemen in de raad.

Hieronder staat de nieuwe samenstelling van de IKC-raad voor komend schooljaar.
Namens de ouders basisschool:
Inge Rabeling (voorzitter)
Ankie van Heck
José Rink
Namens het personeel basisschool:
Lisanne de Haan (secretaris)
Rianne Reulink (secretaris)
Vera van Stokkum

Namens de ouders KOV:
Bouke Mattijssen (penningmeester)
Karin Gorissen
Linda van Nunen-Nienhaus
Namens het personeel Kinderopvang:
Mariëlle Kregting

Behandelde onderwerpen:
 Informatie vanuit de Centrale Lingeraad
 Actielijst
 Jaarplan 2019-2020
 Vacatures IKC-raad
 Formatie
 Studiedagen
 Nieuwe directeur
 Stappenplan combi-groepen
 IKC-gids
 Taakverdeling IKC-raad
 Verkeerssituatie rondom school
 SOP
 Gezamenlijke avond OR+IKC-raad
Contact met de IKC Raad
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kan contact opgenomen worden met de IKC raad via ons
emailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl

