
 

 

Agenda 6 juli 2022 (19:30 uur) 
(Fysiek) 
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Opening  Gianni x   

Advies / standpunt nav vrijwillige ouderbijdrage 
(zie bijgevoegde brief) 

Gianni  x  

Mededelingen Allen x   

Vergaderplanning schooljaar 2022 – 2023(zie 
hieronder) 

Gianni   x 

Aanvullende afspraken Abacus Björn x   

vaststellen van werkverdelingsplan Björn / Martine / 
Barbara 

  x 

Beloning toezichthouders (zie bijlage) Martine x   

Brainstorm: Overlegstructuur volgende jaar met 
vaste plek opvang, deelname medewerkers 
opvang, hoe betrekken ouders, etc. 

Gianni / Jan-
Willem 

x   

Rondvraag Gianni X   

 
Notulen 
 
Advies / standpunt nav brief OC vrijwillige ouderbijdrage 
De OC ziet een afname in percentage betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage en daarmee ook 
afname van het beschikbare budget voor activiteiten. De OC vraagt per brief een advies / standpunt 
aan de IKC-raad. De OC maakt geen gebruik van de uitnodiging om aan te sluiten bij dit overleg. 
 
De IKC-raad adviseert om eerst onderzoek te doen naar de redenen van het niet betalen. Dit kan 
middels een anonieme enquête.  
Ook adviseert de IKC-raad de OC om zichtbaar te maken wat er met het geld wordt gedaan c.q. wat 
er niet meer kan worden gedaan als betalingen achter blijven. 
Daarnaast zijn er diverse creatieve initiatieven geopperd om de inkomsten te voor activiteiten. 
Voorbeelden zijn: Sponsoren, ouderbijdragemarkt, etc. 
 
De IKC-raad denkt hier in het vervolg graag over mee. 
 
De afnemende betalingen zal ook worden mee genomen tijdens de dag van de 
ouderbetrokkenheid in september. 
 
Mededelingen 
Er is een vacature ingevuld voor ondersteuning bij groep 7/8. 
 
Vergaderplanning 
De vergaderdata 5-7-2023 vervalt. De overige data zijn akkoord. 
Björn neemt ze ook op in het jaarrooster. De data zijn nu 



 
2022 
28-9 
9-11 
14-12 
 
2023 
1-2 
15-3 
26-4 (valt in vakantieperiode en wordt aan het begin van het schooljaar opnieuw gepland. 
7-6 
 
Aanvullende afspraken Abacus 
Tijdens de informatieavond op 15 juni jl is afgesproken dat er middels aanvullende afspraken de, op 
deze avond, besproken zorgpunten te beantwoorden. De aanvullende afspraken met betrekking tot de 
huisvesting op de dependance Loovelden en de Abacus worden gedeeld en na enige leestijd 
besproken. Er worden enkele opmerkingen geplaatst. Met verwerking van deze opmerkingen zijn 
deze afspraken akkoord. 
 
Daarmee is de IKC-raad akkoord met de uitwerking van de plaatsing van 2 groepen op de 
Abacus en de huisvesting op de dependance Loovelden. Ook is men akkoord met de 
gewijzigde schooltijden op de Abacus (start om 8:15 uur en einde om 14:15 uur). 
 
Vaststellen werkverdelingsplan 
Martine en Barbara hebben het team gemailed over het werkverdelingsplan. Het team heeft 
aangegeven geen vragen te hebben over dit plan. Martine en Barabara mogen namens het team 
akkoord geven op het werkverdelingsplan. 
 
Bij deze geven zij ook aan akkoord te gaan met het werkverdelingsplan. 
 
In het nieuwe schooljaar worden rechten en plichten nogmaals toegelicht en zullen de werkgroepen 
worden toegelicht. Het voorstel voor de werkgroepen wordt volgende week met de leerkrachten 
gedeeld. Het jaarrooster wordt ook voor de vakantie gedeeld.  
 
Beloning toezichthouders 
De GMR heeft de vragen beantwoord, maar nog geen gesprek gehad over de beloning van de 
toezichthouders. We wachten de verdere reactie van de GMR af. 
 
Overlegstructuur volgende schooljaar 
Er wordt gebrainstormd over mogelijke onderwerpen en themagericht vergaderen, waarbij ook 
medewerkers van de opvang zouden kunnen aansluiten. 
 
Jan Willem organiseert een overleg tussen Mariëlle de Groot, Björn, Gianni en hemzelf om 
ervaringen op ander IKC’s te bespreken en te zoeken naar mogelijke overlegstrucuren. Dit 
wordt aan het begin van het volgend schooljaar in de IKC-raad besproken. 
 
Björn zal ook Mariëlle en enkele medewerkers van de opvang uitnodigen voor de 
ouderbetrokkenheidsdag in september. 
 
Sluiting 
Michiel heeft aangegeven de IKC-raad te verlaten, omdat hij geen kinderen meer op de IKC heeft 
vanaf volgend jaar. Hij wordt bedankt voor zijn constructieve inzet van de afgelopen jaren. 
Begin van het schooljaar zal op zoek worden gegaan naar een nieuw lid. 


