
 

Notulen IKC-raad 30-juni 2021 
 
Mededelingen: 
Claudia kan niet meer deelnemen aan de GMR-overleggen, omdat de overleggen gelijktijdig 
plaatsvinden met andere verplichtingen. De GMR-overleggen vinden plaats op een maandag. 
De vraag aan de groep is of er iemand anders (bij voorkeur uit de oudergeleding) wil 
deelnemen. Komen we in volgend IKC-raad overleg op terug. 
 
IKC-raad-overleggen: 
De voorgestelde data zijn in principe akkoord. Later zijn er per mail nog twee wijzigingen 
opgegeven. De data zijn nu als volgt: 
 
2021 
22-9 
3-11 
15-12 
 
2022 
26-1 
9-3 
20-4 
1-6 -> wordt 25-5 
13-7-> wordt 6-7 

 
Vaststellen formatie: 
Er is enige discussie over: 

 Hoe worden de NPO-gelden besteed: Ca. 4 Fte worden gefinancierd uit NPO gelden. 

 Formatie staat onder druk doordat de leerlingengroei afvlakt. Hier moet in de 
toekomst rekening mee worden gehouden. 

 Er wordt gediscussieerd over het toepassen 5 dagen om de fte’s beter te kunnen 
inzetten. De toepasbaarheid van dit model wordt onderzocht bij toekomstige 
formatiebepalingen. 

 
De formatie wordt akkoord bevonden en vastgesteld. 
 
Björn ligt ook het proces voor het opstellen van het werkplan toe. Elke medewerker mag 
vragen stellen op het concept werkplan. 
De kaders van de werkuren zijn reeds eerder (ca. 2- 3 jaar geleden) vastgesteld. 
Komend schooljaar komt er verzoek aan de medewerkers om mee te denken om deze 
kaders opnieuw te bepalen. Dit zal door een kleine vertegenwoordiging gebeuren. 
 



Sluiting schoolplein: 
Nadat de stelling van de gemeente is dat stichting Wonderwijs verantwoordelijk is voor 
eventuele ongevallen / vernielingen op het schoolplein, is besloten dat het schoolplein niet 
meer als openbare ruimte wordt beschouwd en ‘savonds op slot zal gaan. Dit gaat in na de 
zomervakantie. 
 
Warmte in schoollokalen: 
De verkregen subsidie is gebruikt om de luchtbehandeling te verbeteren en niet bedoeld om 
airco te installeren. 
Jan-Willem geeft aan dat een installateur (van airco/luchtbehandeling) heeft aangegeven dat 
de installatie niet goed functioneert / is afgesteld. Mogelijk zit er toch koelmogelijkheden op 
de installatie. 
 
Nationaal onderwijsplan: 
Na reeds in een eerder overleg als conceptversie te zijn besproken gaat de IKC-raad 
akkoord met de voorgestelde maatregelen. 
 
Toelichting IEP: 
Het IEP LVS wordt verder uitgerold. Zoals reeds eerder aangegeven sluit de toetsmethode 
van IEP beter aan bij de filosofie van de school, met name het ‘hart’ deel. 
 
Er wordt verzocht om alle groepen een oefenversie van de IEP te laten maken, zodat 
iedereen kan wennen aan de vraagstellingen. 
 
 


