
¹BS = basisschoolgedeelte van de IKC-raad; KOV = kinderopvanggedeelte van de IKC-raad 

Jaarverslag IKC-raad       2021-2022 
 
Leden IKC-raad 
Oudergeleding: Karin Gorissen (voorzitter; KOV), Bouke Mattijssen (KOV), Linda van Nunen-Nienhaus 
(KOV), José Rink (BS), Annemarijn Mutsaers (BS) en Marije van de Woerdt (BS).  
Personeelsgeleding: Lisanne de Haan (secretaris; BS), Jan-Willem Lentjes (BS), Vera van Stokkum 
(BS), Sabine Wiltink (KOV) en Mariëlle Kregting (KOV)¹. 
 
Vergaderingen 
De IKC-raad heeft dit schooljaar 5 vergaderingen gehouden en er is dit jaar één vergadering komen te 
vervallen. De directeur was tijdens deze vergaderingen volledig aanwezig.  
 
Scholing 
Dit jaar zijn we met veel nieuwe leden gestart. Om die reden is besloten de volledige raad een cursus 
te bieden van twee avonden. De eerste scholingsavond is inmiddels geweest, in september volgt de 
tweede. We zijn erg enthousiast en hopen nog meer te kunnen leren.  
 
Speerpunten IKC-raad 
Wij hebben dit schooljaar een aantal speerpunten opgezet, waar we dit jaar de nadruk op wilden 
leggen. Ons eerste speerpunt nemen we mee naar volgend schooljaar, omdat we daarin graag willen 
samenwerken met de ouderraad.  
De speerpunten voor 2021-2022: 
1. Gezond eten en traktaties 
2. Verkeersveiligheid rondom school (ook met het oog op de nieuwbouw) 
3. Zichtbaarheid van de IKC-raad voor ouders (weten wie je kunt benaderen, wat doen we?)  
 
Medisch protocol, schoolondersteuningsprofiel, sociaal veiligheidsplan 
De plannen zijn besproken en de IKC-raad heeft feedback kunnen geven. Het medisch protocol is nog 
wel in ontwikkeling en zal zo spoedig mogelijk definitief gemaakt worden. 
De andere plannen zijn goedgekeurd door de raad.  

Instemmings- en adviesonderwerpen 
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 2021-
2022. 
De IKC-raad heeft positief ingestemd over de NPO-gelden.  

Overige behandelde onderwerpen: 
● Schoolplan + evaluatie 
● Informatie vanuit de Centrale Lingeraad 
● Actielijst 
● Formatie (inclusief oktobertelling en prognose) 
● Taakverdeling IKC-raad 
● Goedkeuring werkdruk verlagende middelen 
● Veiligheid rondom beide locaties 
● Ouderbijdrage 

 
IKC-raad schooljaar 2022-2023 
De samenstelling van de raad blijft komend schooljaar hetzelfde.  
 
Contact met de IKC Raad 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kan contact opgenomen worden met de IKC raad via ons 
emailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl 

https://mail.ru.nl/owa/i.rabeling@psych.ru.nl/redir.aspx?C=A-KNIouFEZjU52JDd-GwY4ueHEwSCbcJG__vOjaeak8XUEu5AmPVCA..&URL=mailto%3aikcraadvonkenmorgen%40delinge.nl

