
Samenvatting IKC-raad vergadering      28-09-2020 

Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder 

het korte verslag van de vergadering: 

 

Eerste vergadering IKC-raad 

Afgelopen week hebben de eerste vergadering in onze nieuwe samenstelling gehouden. 

Hieronder staat de samenstelling van de IKC-raad voor dit schooljaar.  

 

Namens de ouders basisschool: 

Inge Rabeling (voorzitter) 

Ankie van Heck 

José Rink 

Namens de ouders KOV: 

Bouke Mattijssen (penningmeester) 

Karin Gorissen 

Linda van Nunen-Nienhaus 

Namens het personeel basisschool: 

Lisanne de Haan (secretaris) 

Rianne Reulink (secretaris) 

Vera van Stokkum 

Namens het personeel Kinderopvang: 

Mariëlle Kregting 

 

 

Het was natuurlijk ook onze eerste vergadering met onze nieuwe directeur Joost Baijens.  

Vanwege de corona-maatregelen hebben we online vergaderd via Google Meet. 

 

Centrale LingeRaad 

In de Centrale LingeRaad wordt ons IKC komend jaar vertegenwoordigd door Mario 

Stefanutto (basisschool-gedeelte) en Nadeem Shaikh (kinderopvang-gedeelte) 

 

Jaarverslag IKC-raad 

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.  

 

Goedkeuring werkdruk verlagende middelen 2020-2021 

Om de werkdruk van de leerkrachten te verlagen mag het IKC ook dit jaar weer (door de 

overheid beschikbaar gestelde) werkdruk verlagende middelen inzetten. Dit budget is 

ingezet voor extra formatie, zodat het dit jaar niet nodig was om meer dan één combigroep 

aan te bieden. 

 

Sociaal veiligheidsplan 

Ons IKC heeft een sociaal veiligheidsplan opgesteld. We hebben hier als IKC-Raad 

feedback op gegeven en in een komende vergadering hopen we met dit plan te kunnen 

instemmen.  

 

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 3 november a.s. 
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