
 

 

 

 

 

NOTULEN  IKC Raad  01-12-2021  

Aanwezig:  

Personeel: Michiel Evers, Chantal Holland, Martine Mentink 

Ouders:  Sander Witjes (vz), , Arjen Mettrop en Rik van den Bosch  

Toehoorders:  Mirjam Adriaanse (vertegenwoordigt de ouders van de kinderen van de  

Zonnekinderen); Bianca Leupen (GMR); Puck van Bon (Ouderraad) 

Directie:  Joren Heijnen 
Afwezig: Daphne Veefkind, Raimond Nuijen 
 
1. Opening en welkom 
 
Welkom Puck van Bon, als vertegenwoordiger van de OR en toehoorder 
 
2. Notulen IKC Raad 25-6-2021 (ter vaststelling) 
De notulen worden vastgesteld.  

 

3. Jaarverslag  

De in de vorige vergadering voorgestelde aanpassingen zijn allen verwerkt, inclusief extra input van 

Michiel. De raad stelt het jaarverslag vast, met de toevoeging dat Arjen Mettrop Mettrop heet en 

niet Metrop.  

 

4. Samenstelling IKC-Raad en rollen 

Vastgesteld na verbetering van de namen van Mirjam en Puck 

 

5. Reglement OR  

Reglement wordt besproken. 

Voor de notulist:  

• Graag actiepunten bij ieder agendapunt vet drukken en overnemen in actielijst onderin de notulen 

• Graag notulen binnen een week naar voorzitter sturen 

• Geen aanpassingen in de opmaak 

 



• Joren meldt dat het document jaarlijks moet worden getoetst op de wet op de MR, die jaarlijks 

kan worden aangepast. 

• Nieuw voor ons is ook dat ook de leerkrachten in de leerkrachtengeleding (PMR) verkiesbaar zijn, 

en dus niet worden ‘aangewezen’ door de directeur. Daarom bij artikel 3a de PMR en OMR 

benoemen en in artikel 6 toevoegen dat PMR ook verkiesbaar is. 

NAV: er moeten nieuwe verkiezingen komen, omdat Rik al te lang de stoel bezet houdt, pluche-vast 

als hij is. Daarom schrijft Rik een korte notitie om de verkiezing van nieuwe leden voor zowel MR als 

GMR vorm te geven. 

 

6. Mededelingen 

GMR: Weinige mededelingen, vergadering van GMR is volgende week. 23 November was de 
bestuurlijke visitatie (bestuur van de stichting ATOS heeft een visitatiecommissie samengesteld om 
de hele organisatie door te lichten en is ook bij de GMR geweest).   
 

OR: schooljaar gestart met een aantal nieuwe leden, vooral dames met frisse energie. Nieuwe 

ideeën: aandacht besteden aan Suikerfeest, World Pride Day, Gekke-Haren dag, Valentijn, en 

klassenavond per bouw. Tevens meer samenwerken met de Vonkenmorgen bij verschillende 

activiteiten. In december komt er online Sinterklaas-feest. Met kerst zal er een feestje plaats vinden 

in eigen groep en een gezellige lunch. M.b.t. de ouderbijdrage: graag iets beter over communiceren 

voordat er een betaalverzoek komt via Parro. 

MR leden zijn unaniem enthousiast over de genoemde initiatieven. Suggestie Arjen: vooral veel 

aandacht en publiciteit aangeven, omdat dit heel goed past bij de identiteit van de school. 

 
Directie:  

• Corona vraagt weer veel energie, nog geen klassen naar huis gestuurd, ondanks regelmatige 
afwezigheid van collega’s. Collega’s zitten vol in het primaire proces waardoor in sommige gevallen 
‘de extra’s’ iets minder aandacht krijgen. 

• Er komen zeer waarschijnlijk nog meer corona maatregelen. Om snel te kunnen schakelen tussen 
directie en OMR maakt Arjen een app-groep aan met de OMR en Joren. 

• Joren heeft een cursus gevolgd m.b.t. de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS). Paar 
punten: 

o Op de website van de WMS (WMS.NL?) staan alle onderwerpen waar de MR over kan 
meespreken/meebeslissen.  

o De MR mag ook initiatief nemen op schoolbeleid.  
o Leden van de raad mogen altijd relevante scholing volgen, mits dit past binnen het budget. 
o MR mag externe experts inhuren, indien gewens. 

 
7. Begroting 
Begroting is nog niet klaar, wel is duidelijk dat het aantal leerlingen gaat dalen en dat we misschien 
terug moeten naar 8 groepen. In de volgende vergadering bespreken we de definitieve concept- 
begroting en krijgen we meer inzicht in leerlingenaantallen, groepsgrootte en investeringen. 
 
8. Schoolondersteuningsprofiel 
Staat informerend op de agenda. Enige opmerking: het is beter te verwijzen naar organisaties en niet 
naar individuen binnen deze organisaties, gezien het vaak grote verloop aldaar. Joren pakt dit op. 
 
9. Vergroting zichtbaarheid IKC 
 
Schoolplein 
Vonkenmorgen gaat nieuwbouwen, dat gaat kinderen trekken. Daarom wil de Tichelaar ook 
opfrissen wat betreft gebouw en plein. Bedrijf ingeschakeld die ook nieuwe plein van het Holthuus 



heeft ontworpen. Bedoeling is een robuust, groen plein. Kinderraad is meegenomen. 
Subsidieaanvraag is gedaan en Joren presenteert een ontwerp met veel groene elementen, een 
waterpomp en een buitenkring (zie tekening, niet definitief). Subsidie is aangevraagd en plan is op 
die manier financierbaar. De oppervlakte is relatief klein en ruimte om te spelen staat boven aan, 
daarom kon er weinig educatief groen worden opgenomen. Maar daarvoor is achter het gebouw 
ruimte, en al gerealiseerd met de ‘klassetuintjes’. Plan is om dit plan in de meivakantie professioneel 
te realiseren. 
 
Mooi plan! 
 
 

 
 
Gebouw: in de kerstvakantie komt er een nieuwe, rustige vloer in de gehele school. Lichtgroen in de 
gangen en donkergroen in de klassen. 
 
 
Communicatie 
Niet veel vooruitgang geboekt m.b.t. bestaande plannen.  
 
Wel oppert de raad ideeën om goed te communiceren over de realisatie van het groene plein. B.v. 
drone beelden maken van voor en na de realisatie. Puck vraagt Joosten Kunsttoffen Huissen om deze 
beelden te maken. Anders tegen die tijd kijken of leerlingen dit kunnen doen. Ook: Groeten uit Gendt 
uitnodigen en wedhouder lintje laten knippen. Goed uitnutten! 
 
Rondvraag en sluiting 
 
Joren: luchtklimaat boven is nog niet goed, maar oplossingen zijn duur, daarom veel ventileren met 
deuren en ramen en dan is het voldoende. Arjen: 15 december staat bij de gemeenteraad op de 
agenda hoe scholen te ondersteunen m.b.t. ventilatie. Gemeente kan 30% financieren. Joren is op de 
hoogte. 
 
Actielijst 

Actie Persoon 

Rik schrijft een korte notitie om de verkiezing van nieuwe leden voor 
zowel MR als GMR vorm te geven. 

Rik 



Arjen maakt App groep met ouders en Joren. Arjen 

 

 

 

 


