
Notulen IKC raad 14 december 2022 
 
Aanwezig:  
Jorieke Veldman, Martine Peters, Gianni Piazza, Björn Bouwmeister, Danny Arends, Mendy Meijnen  
 
Opening en mededelingen 
Gianni opent de vergadering en Jorieke Veldman wordt verwelkomd. Zij zal de IKC raad komen 
versterken.  
Björn: In de kerstvakantie wordt het plein opnieuw verbeterd.  
Björn: Vanaf januari wordt de procedure hervat om een geschikte locatie-coördinator te vinden voor de 
kinderopvang. De vorige twee kandidaten hebben toch afgezien van de functie.  
Björn: Donderdag 22 december na afloop van de kerstviering is er een kerstbingo voor personeel van 
school, personeel van de opvang, ouderraad en IKC raad. Start +/- 19:00 uur.  
Björn: Jaarverslag wordt via de mail gedeeld en wordt de volgende IKC raad besproken. 
 
Notulen van de vorige vergadering vaststellen:  
De notulen is vastgesteld. Geen vragen.  
 
Info begroting: 
Stichting wonderwijs maakt een kaderbrief m.b.t. de begroting. De procedure wordt door Björn 
toegelicht en het document kaderbrief begroting 2023 en meerjarenbegroting wordt uitgedeeld.  
De kaderbrief vormt een formele start van het begrotingsproces binnen Wonderwijs. In de kaderbrief 
staan ook criteria `s waar je als IKC rekening mee moet houden. Uitgangspunten zijn ondermeer de 
bovenmatige reserves en wat moet je qua reserves hebben als school/stichting. Vanaf januari wordt 
gekeken waarin geïnvesteerd kan gaan worden. Het personeel wordt begin 2023 gevraagd naar hun 
behoeften en wensen. De vraag vanuit Björn is om het document goed door te lezen en vragen tot 
een week voor de volgende IKCraad (1 februari) te mailen naar hem.  
 
Vakantierooster 2023 / 2024 
Zie bijlage 
Wederom wordt er dit jaar meegegaan met de regio Nijmegen. Het vakantierooster is akkoord en er 
zijn geen vragen.  
 
Opbrengst enquête aanwezigheid ouders in de groep 
De opbrengst van de enquête is gedeeld met de IKC raad en het proces loopt nog. Het team heeft zelf 
ook de enquête ingevuld.    
Dinsdag 13 december is er een eerste bijeenkomsten geweest met een deel van het team en daaruit 
is per bouw een voorstel geformuleerd. Dinsdag 20 december worden de voorstellen in het MT 
besproken en bij akkoord worden de voorstellen met ouders gecommuniceerd.  
 
Werving nieuw lid 
Zie bijlage voor de tekst. 
Beschrijving tekst ziet er netjes uit. Gianni heeft al een mogelijke ouder op het oog.  
De IKC raad is op termijn opzoek naar drie kandidaten. De tekst wordt na de kerstvakantie verstuurd 
naar de ouders in de hoop dat zij zich met goede voornemens aan willen melden voor de IKC raad.  
  
Rondvraag.  

- Afscheid van leden -> In februari wordt er een datum gepland. 
- Verspil-mij-niet kast bij Abacus. Is dat een idee voor school?  

Ouders kunnen hier spulletjes achterlaten die zij niet meer nodig hebben en waar een ander 
erg blij mee zal zijn. Hierbij moet gedacht worden aan gymschoenen, kleding, speelgoed. 
Voorstel wordt besproken in het MT en is mogelijk iets voor de kinderraad. Wordt vervolgd.  

 


