
Notulen IKC-raad dinsdag 15 maart 2022 

Aanwezig: Mascha Wijnands, Katrin Meijer, Suzanna Marijnissen, Nik Duyvendak, Wendy Henstra, 
Linda, Eva Huberts, Mounia Chouaref en Linda Jonker (notulen). Lydia Sommeijer en Jerry de Jong 
met afbericht.  

1. Opening en vaststellen agenda 

Dit is weer de eerste vergadering fysiek op de Marktstraat. Het is fijn om elkaar weer ‘live’ te zien. De 
agenda is vastgesteld.  

2. Plan B lerarentekort 

De directie informeert de IKC raad over het gevolgde proces tot nu toe. Het bestuur van Agora heeft  
een enquête gehouden onder het personeel en in een gesprek met directeuren zijn ideeën gedeeld. 
Hierbij kun je denken als het vergroten van het aantal uren, het (meer) inzetten van vakdocenten, 
voor andere groepen staan. Hierbij is ook gekeken naar voorwaarden en knelpunten.  
De oorlog in Oekraïne legt mogelijk extra druk op scholen. Kinderen zullen eerst naar de Kernschool 
gaan. Het is nu nog onzeker wat dit voor de scholen betekent.  
Tinteltuin heeft ook tekort aan medewerkers en lost dat nu op door het personeel te verdelen over 
groepen en locaties. 

3. Visie op spel 

In de maandinformatie van maart heeft een uitgebreide toelichting gestaan. Mascha laat ons het 
ontwerp van het (openbare) speelplein bij de nieuwe school zien en vertelt hoe deze aan de hand 
van de visie op spel (oa duurzaam, vies worden, ontdekken) is ingericht.    

4. Resultaten en opbrengsten M-toetsen/Kijk! 

Mascha neemt ons mee in de resultaten van de M-toetsen. Met name spelling en begrijpend lezen 
en motoriek in groep 1 en 2 vragen aandacht. Mascha verwacht dat de achterstand in te halen is.     

5. Stand van zaken nieuwbouw 

De nieuwbouw verloopt volgens planning en de verwachting is dat we voor de zomer kunnen 
verhuizen.  

6. Update verkiezingen voor MR-lid (oudergeleding) 

Er zijn twee ouders die zich verkiesbaar stellen voor MR-lid. Er volgt een bericht naar alle ouders (via 
Parro) waarin gevraagd wordt om hun stem uit te brengen.   

7. Vaststellen ouderbijdrage 

Vorig jaar is de kampbijdrage met 5 euro verhoogd, de vrijwilliger ouderbijdrage nog niet. De MR stemt in met 
een verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage met 2,50 euro.  

8. Mededelingen 

Nik informeert ons over de laatste GMR vergadering. Hierin is oa over het plan B lerarentekort (zie 
agendapunt 2) gesproken. Daarnaast is ook een voorstel besproken om de MR-en van de 
verschillende scholen meer met elkaar in contact te brengen. Om te kunnen vergelijken tussen 
scholen, maar ook vragen aan elkaar te kunnen stellen. Hoe dat wordt ingericht, wordt nog 
uitgewerkt.  
Katrin vertelt dat zij voor Peuterspelen de ouderbetrokkenheid weer wil oppakken door het eerste 
kwartier inloop voor ouders te organiseren.  

 



9. Communicatie 

In de maandinfo wordt aandacht besteed aan de verkiezing van de MR, de inrichting van het 
speelplein bij de nieuwe school en de verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage met 2,50 euro.   

 
10. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld.  

11. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Volgende vergadering 

- 10 mei 
- 21 juni (reserve) 

 

 

 


