
Samenvatting IKC-raad vergadering      15-11-2022 
 
Tijdens de vergadering hebben we een aantal agendapunten doorgenomen. Hieronder het 
korte verslag van de vergadering: 
 
De raad heeft een aantal plannen opnieuw bekeken en geaccordeerd:  

- Jaarverslag van de raad is goedgekeurd. Geen op- of aanmerkingen. 
- Activiteitenplan MR: in het activiteitenplan staat genoteerd hoe de IKC-raad werkt en 

welke afspraken er zijn gemaakt. Jaarlijks wordt dit plan kort geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. Er zijn een aantal zaken aangepast, het bestand is akkoord.  

- Jaarplan vaststellen: in het jaarplan staan de speerpunten van de IKC-raad 
geformuleerd. Hiervoor gebruiken we de informatie die tijdens ons ambitiegesprek 
naar voren is gekomen. Het jaarplan moet nog afgerond worden.  

 
Huisvestingsaanvraag gemeente 
A.s. dinsdag is er een vergadering over de meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedure i.v.m. de nieuwbouw. Het gaat o.a. over de procedures. Er wordt 
vervolgens een plan van aanpak geschreven.  
Er is kort gesproken over de noodvoorziening tijdens de bouw.  
 
Formatieoverzicht 2023-2024 
Op dit moment hebben we 13 groepen. Vanaf januari komt er een vierde kleutergroep bij en 
staat de teller op 14. De verwachting is dat we volgend schooljaar 14 groepen 
kunnen/mogen behouden.  
 
Hoofdlijnen algemeen beleid voor komend jaar 
Er is gesproken over grote uitgaven die eraan zitten te komen. De school schaft dit 
schooljaar een nieuwe methode voor taal/spelling aan. Daarnaast wordt er een vierde 
kleutergroep gefinancierd; komt er meubilair voor deze vierde kleutergroep; gaan 3 
leerkrachten de gymopleiding doen en is er nog budget gereserveerd voor materialen voor 
het voorschoolse en de school.  
 
Gezamenlijk vergadermoment met OR 
De IKC-raad en de ouderraad hebben samen om tafel gezeten om te kijken hoe we meer 
binding/samenwerking met elkaar kunnen krijgen. We willen elkaar graag aan kunnen vullen 
waar nodig. Er is onder andere gesproken over de verkeersveiligheid rondom de twee 
locaties en over de ouderbijdrage in relatie tot de inflatie.  
We hopen elkaar in de toekomst te kunnen vinden om samen te kunnen werken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met de IKC Raad 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kan contact opgenomen worden met de IKC-
raad via Schoudercom of ons emailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl 
  
De volgende IKC-raad bijeenkomst zal zijn op 19 januari 2023.  
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