
Samenvatting IKC-raad vergadering                                                        13-4-2021 
Tijdens de vergadering hebben we verschillende agendapunten doorgenomen. 
Hieronder het korte verslag van de vergadering: 
  
Ouderbijdrage volgend jaar 
Voorafgaande aan de vorige vergadering heeft de ouderraad de IKC-raad gevraagd te kijken 
naar de ouderbijdrage voor volgend jaar. Op basis van de begroting en overige input van de 
ouderraad, heeft de IKC-raad ingestemd met de hoogte en besteding van de ouderbijdrage 
voor volgend schooljaar. 
 
Vacatures IKC-raad volgend schooljaar 
Inmiddels heeft de IKC-raad een brief gestuurd aan alle ouders van het IKC over de 
vacatures die er zijn voor de IKC-raad voor volgend schooljaar. Als de deadline voor 
reageren voorbij is, gaan we de reacties inventariseren en bepalen of we voldoende 
aanmeldingen hebben en of er misschien verkiezingen gehouden moeten worden. We 
communiceren hierover steeds via Schoudercom met jullie als ouders. 
   
Voorlichtingsavond combinatiegroepen en 5-gelijke dagen rooster 
Voorafgaande aan onze IKC-raad vergadering was er een informatieavond voor ouders over 
de combinatiegroepen en het 5-gelijke dagen rooster. Tijdens de bijeenkomst waren er 
vooral vragen over het 5-gelijke dagen rooster. We waren erg blij met de opkomst en met de 
kritische vragen die gesteld zijn. 
  
5-gelijke dagen rooster 
Binnenkort zal de stemming over het 5-gelijke dagen rooster worden uitgezet, zodat ouders 
aan kunnen geven of zij de voorkeur hebben voor het huidige rooster of het 5-gelijke dagen 
rooster. De brief hierover zal vanuit de IKC-raad komen. Op dit moment wordt nog 
uitgezocht welke manier het meest geschikt is om ouders hun stem uit te laten uitbrengen. 
  
Extra vergadering 
Onze volgende en afsluitende vergadering is op donderdag 24 juni. Eventueel komt er nog 
een extra IKC-raad vergadering in mei, als de resultaten van de stemming voor het 5-gelijke 
dagen rooster hier aanleiding toe geven. 
  
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 donderdag 24 juni a.s. 
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