
Notulen IKC Raad dinsdag 10 mei 2022 

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

1. Opening en vaststellen agenda 

Agendapunt 7:uitslag van de eindtoets komt te vervallen, omdat deze nog niet binnen is. De agenda 
is verder vastgesteld.  

2. Formatie 

Er zijn 17 kinderen minder volgend schooljaar. Omdat een aantal leerkrachten van fulltime naar 
parttime gaan, is de formatie op 1 vacature na, rond. Welke leerkracht op welke groep komt, moet 
nog definitief gemaakt worden. Zodra deze definitief is, ontvangt de MR de formatie incl. 
groepsindeling. De ouders worden half juni geïnformeerd.  

3. Zorgen rondom gedrag van groep 5 

De zorgen van ouders zijn besproken en duidelijk is dat er extra actie gewenst/nodig is. Hiervoor is 
‘De Ringaanpak’ gekozen, waarbij het doel is dat de groepsontwikkeling positief verbetert. Dit 
gebeurt onder externe begeleiding. Onderdeel van deze aanpak is ook een ouderavond.  
Compliment voor het inzetten van deze aanpak. Gevraagd wordt om aan de hand van deze ervaring 
te kijken of er aanvulling nodig is in het pestprotocol. Dit pakt Wendy op.  

4. Stand van zaken nieuwbouw 

De planning is nog steeds dat het nieuwe gebouw voor de zomervakantie wordt opgeleverd. Het 
speelplein wordt naar verwachting na de zomer afgerond. Het nieuwe meubilair is besteld. Het is 
goed om in de maandinfo de ouders te herinneren dat de kinderen 2 dagen eerder vrij zijn 
(donderdag 14 en vrijdag 15 juli). Ook Tinteltuin heeft inrichting aangeschaft en zal met 1 groep 
kinderopvang starten. Personeelswerving is goed gegaan. Informatieavond voor nieuwe ouders is 
gepland. Verhuizing en inrichting gebeurt in de 1e 2 weken van de zomervakantie.      

5. Plannen buitenspeelplek Peuterspelen/kinderdagverblijf 

Er komt bij de buitenspeelplek van Tinteltuin een hek van 1,60m hoog in plaats van 1,20m.  

6. Begroting en meerjarenbegroting 

Mascha licht de begroting en meerjarenbegroting toe. Extra inzet op software en scholing is mogelijk 
door de NPO middelen. De meerjarenbegroting is met name bedoeld om de vervanging van de 
methodes te bewaken. Mascha geeft aan dat inmiddels veel methodes met licenties werken en 
daarmee geen bedrag ineens vragen, maar een jaarlijks bedrag.  

7. Ideeën ouderplatform 

Afgelopen schooljaar is het ouderplatform vanwege Corona niet doorgegaan. Het onderwerp ‘executieve 
functies’ wordt in het nieuwe schooljaar opnieuw ingepland.  

8. Vaststellen vergaderrooster 

De vergaderdata voor de IKC raad in schooljaar 2022-2023 zijn op de volgende dinsdagen: 13 
september, 15 november (afhankelijk van ouderraad en GGD is het voorstel om op deze datum het 
ouderplatform te houden), 17 januari, 14 maart, 16 mei en 27 juni (reserve).  

 



9. Voorzitter MR/IKC Raad 

Mounia wordt de nieuwe voorzitter. De notulen worden door Wendy of Suzanna gemaakt.  

10. Mededelingen 

Katrin licht de bezetting toe en geeft aan dat voortaan de voorschoolse opvang vanaf 7 uur open is 
(in plaats van 7.15). De werving van personeel voor de nieuwe locatie en kinderopvang is goed 
verlopen. Geeft wel een dubbel gevoel omdat andere locaties te maken hebben met tekort aan 
personeel.  

Marijke Noom is verkozen tot MR lid (oudergeleding) en vervangt Linda Jonker vanaf het nieuwe 
schooljaar.  

11. Communicatie 

De ouders worden half juni geïnformeerd over de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar, in de 
maandinfo worden ouders herinnerd dat de kinderen twee dagen eerder vrij zijn ivm verhuizing naar 
het nieuwe gebouw. In het nieuwe schooljaar worden ouders (IKC breed) over de datum en 
onderwerp van het ouderplatform geïnformeerd.  

 
12. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld.  

13. Rondvraag 

We besluiten geen gebruik te maken van de reservedatum op 21 juni. Er is nog wel instemming nodig 
van de MR op het NPO plan voor schooljaar 2022/2023. Afgesproken wordt dit via mail af te ronden. 
Lydia stuurt ook de schoolkatern via mail rond, eventuele opmerkingen kunnen ook via de mail naar 
Lydia.  

Mascha staat stil bij het afscheid van Linda Jonker en geeft een prachtige bos bloemen als dank voor 
de afgelopen jaren als MR lid en voorzitter van de IKC-raad.  

 

 

 


