
Samenvatting IKC-raad vergadering      15-3-2021 
Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. Hieronder 
het korte verslag van de vergadering: 
 
 
5-gelijke dagen rooster  
Er is wat vertraging bij de communicatie vanuit school over het 5-gelijke dagen rooster. Wel 
hebben we in de vergadering gesproken over de “stemming” rondom dit mogelijk nieuwe 
rooster, en afspraken gemaakt over wie er mag stemmen, het minimum percentage ja-
stemmers voor een wijziging etc.  
De brief van de directeur over het 5-gelijke dagen rooster komt zo snel mogelijk.  
 
 
Samenstelling IKC-raad volgend schooljaar 
Aangezien de termijn van een aantal leden van de IKC-raad aan het eind van het schooljaar 
afloopt, zijn er meedere vacatures voor de IKC-raad van volgend schooljaar. Er zijn meedere 
vacatures voor het basisschoolgedeelte, en 1 vacature voor het kinderopvanggedeelte van 
de IKC raad. We zullen binnenkort een brief sturen naar alle ouders met daarin de 
beschikbare vacatures voor de IKC-raad.  
Daarnaast hebben we afgesproken dat Karin Gorissen volgend jaar de voorzittersrol zal 
oppakken, omdat de huidige voorzitter dit schooljaar voor het laatst in de IKC-raad zit. 
 
 
Voorlichtingsavond combinatiegroepen 
Volgend schooljaar zullen er 1 of 2 combinatiegroepen worden gevormd. Omdat dit nieuw is 
voor veel ouders, heeft de IKC-raad voorgesteld hierover een voorlichtingsavond te houden. 
Binnenkort zal via Schoudercom worden geinventariseerd of er behoefte is aan een 
voorlichtingsavond over combinatiegroepen.  
 
 
Ouderbijdrage volgend jaar 
De ouderraad heeft de IKC-raad gevraagd te kijken naar de ouderbijdrage voor volgend jaar. 
We hebben de begroting van de ouderraad bekeken en op basis daarvan adviezen gegeven 
over de ouderbijdrage. 
 
 
Open dag / Inloopochtend 
In verband met corona, is het op dit moment niet mogelijk een open dag of inloopochtend te 
organiseren voor nieuwe kinderen en hun ouders. De IKC-raad heeft meegedacht over 
mogelijke alternatieven hiervoor.  
 
 
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 13 april a.s. 
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