
Notulen IKC-raad vergadering 15-11-2022 

Aanwezig: Mounia, Marijke, Nik, Jerry, Lydia, Mascha, Katrin, Linda, Eva, Suzanna, Wendy 

Start 18.08 – Einde 18.54 

1. Verkiezingen MR - Er zijn geen verkiezingen nodig voor de MR 

2. RI&E – Dit is de monitoring van veiligheid (verkeersveiligheid, protocollen rond schoolreisje, 

veiligheid op het plein, sociale veiligheid etc.). Dit was eigenlijk vorig jaar al nodig, maar we 

hebben dit opgeschoven naar het nieuwe gebouw. PMR en directie hebben diverse 

vragenlijsten ingevuld. Naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld door de 

arbo-coördinator. Door en externe partij wordt getoetst of de vragenlijsten naar waarheid 

zijn ingevuld. Als de RI&E is afgerond wordt deze gedeeld. Er is 4 jaar de tijd om het plan van 

aanpak uit te voeren. Prioriteren is hierbij belangrijk. De belangrijkste punten worden als 

eerste aangepakt.  

3. Vrijwillige ouderbijdrage (GMR) – Dit punt is tijdens de GMR vergadering besproken en de 

vraag was om dit mee te nemen naar de MR van school. Er zijn scholen die bijvoorbeeld niet 

op schoolreisje zijn geweest, omdat ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Bij de 

GMR ontstond een discussie, omdat dit ongelijkheid kan veroorzaken. Op scholen wordt er 

steeds minder ouderbijdrage betaald door ouders. Ouderbijdrage is vrijwillig.  

We hebben tijdens de vergadering gesproken over verschillende scenario’s die mogelijk zijn 

in het kader van de ouderbijdrage.  

4. Punten vanuit Tinteltuin – Jerry is vandaag voor het laatst bij de IKC-raad vergadering en 

krijgt een bedankje.  

De bso wordt uitgebreid op donderdag. Er is nu een wachtlijst voor een halve groep dus 

uitbreiding is nodig. Een medewerker breidt haar uren uit en zo wordt de uitbreiding van de 

groep mogelijk gemaakt. Vanaf januari wordt een tweede groep van het kinderdagverblijf 

geopend. Er zijn twee collega’s aangenomen.  

Peuterspelen stapt over op de methode Piramide, dit is een vervanging van Kaleidoscoop.  

Er is een nieuwe pedagogisch coach. Zij helpt bij vraagstukken rond gedrag. Zij ondersteunt 

de medewerkers om met bepaald gedrag om te gaan.  

Tinteltuin meer zichtbaar in de maandinfo van het IKC. Medewerkers zijn gevraagd om een 

bijdrage te leveren.  

Op 11 januari doen de medewerkers van Tinteltuin ook mee met de studiedag van het IKC. 

Dit draagt bij aan een betere samenwerking. De middag staat in het teken van pedagogisch 

beleid.  

Het is nodig om ouders te werven voor de IKC-raad en oudercommissie Er zijn minimaal 2 

leden nodig per commissie. Er is een oproep gedaan. 

Katrin wil graag ook een moment om met de oudercommissie om samen te overleggen. Nu 

zien zij elkaar alleen tijdens de IKC-raad vergadering.  

Er komt een idee ter tafel voor ouderbijeenkomsten voor ouders van Peuterspelen. Een goed 

moment zou zijn als de kinderen bij Peuterspelen zijn. Zo is het bereik van ouders wellicht 

groter.  

 

 


