
 

 

 

 

 

NOTULEN  IKC Raad 17-02-2022  

Aanwezig:  

Personeel: Michiel Evers, Chantal Holland 

Ouders:  Sander Witjes (vz), Arjen Mettrop  

Toehoorders:  Bianca Leupen (GMR); Puck van Bon (Ouderraad) 

Directie:  Joren Heijnen 
Afwezig: Daphne Veefkind, Martine Mentink, Raimond Nuijen, Rik van den Bosch, Mirjam  

Adriaanse (vertegenwoordigt de ouders van de kinderen van Zonnekinderen).  

 

 
 
1. Opening en welkom, vaststellen agenda en vergaderschema. 
 
2. Notulen IKC Raad 1 december 2021 (ter vaststelling) 
De notulen worden vastgesteld.  

 

3. Verkiezingen IKC-raad 

Eind dit schooljaar stoppen 3 leden (Sander Witjes, Rik van den Bosch en Arjen Mettrop) 

Sander geeft aan interesse te hebben in de rol van Bianca Leupen daar Bianca ook stopt. Er is een 

brief opgesteld om nieuwe leden te werven. Er zal morgen een stukje in de nieuwsbrief komen en 

ouders/verzorgers krijgen volgende week een uitgebreidere brief via mail. Ook zullen we diverse 

kanalen op sociale media gebruiken voor verspreiding van de oproep. 

Bij voldoende aanmeldingen, selectie in april zodat nieuwe leden de vergadering van 13 april en 16 

juni kunnen bijwonen.  

Bij meer dan 3 kandidaten worden verkiezingen gehouden. 

 

 

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 

 



 

 

4.Begroting.  

Prognose is krimp.  

‘22/’23: 210 kinderen – ‘23/’24: 198 kinderen – ‘24/’25: 189 kinderen – ‘25/’26: 173 kinderen – 

‘26/’27: 164 kinderen. Nieuwbouwwijk is hierin nog niet meegenomen. Het verleden laat zien dat er 

jaarlijks een krimp werd voorspeld, de cijfers geven een ander beeld. 

Subsidie 7.000,00 euro per leerling.  

Aantal groepen ‘21/’22: 9. Het zal erom spannen of dit zo kan blijven. 

 

Meerjaren investeringsplan 2022: 

pc-stations  4.000,00 

Telefooncentrale 6.000,00 

Koffiemachine  4.500,00 

Afwasmachine  1.000,00 

 

Meerjaren Onderhouds Plan 

Ventilatie  86.924,00 * 

Vloeren   70.000,00 

Schoolplein  80.000,00 ** 

 

*doordat het schoolplein straks nog aantrekkelijker is om buiten te spelen (vooral voor de 

onderbouw), zal daarmee geluidsoverlast toenemen voor de bovenbouw. Vensters zullen dus sneller 

dichtgaan, een goede ventilatie is noodzakelijk. 

** subsidie van 20.000,00 al naar ons overgemaakt. 

 

ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem) heeft advies uitgebracht t.b.v. duurzame investering. Door 

kleine aanpassingen kun je kleine investeringen binnen 5 jaar terugverdienen. Denk aan 

ledverlichting, tijdsklok op cv-ketel, weermeter buiten etc. 

 

 

5. Zonnekinderen 

Klachten van ouders; te veel wisselingen in de groep en slechte communicatie over sluiting BSO. Dit 

is te wijten aan personeelstekort en Covid-19.  

Nieuw personeelslid aangenomen en recent een sollicitatiegesprek geweest.  

 

 

6. Veiligheidsbeleid 

Pest/ respectprotocol: dit protocol staat voor een paar jaar vast. Volgend jaar meenemen in het 
jaarplan.  
Dramadocent aangenomen tot eind dit schooljaar. Zij start per 21 februari. Biedt leerlingen hulp 
omtrent sociaal emotionele vaardigheden.  
 
Brandveiligheid:  
1e ontruiming was 19 oktober 2021 (kinderen en leerkrachten wisten ervan), dit verliep zoals gepland.  
2e ontruiming is 17 maart (alleen leerkrachten worden op de hoogte gebracht) 
3e ontruiming zal dit schooljaar onaangekondigd plaatvinden. 
 
Leidingen: zover wij weten zijn er geen loden leidingen in het gebouw. 



 
 
7. Mededelingen. 
OR  
Het voelt niet goed een grote spaarpot te hebben, terwijl de kinderen er recht op hebben. Ze zijn in 
overleg met Joren betreft een schenking t.b.v. alle kinderen. 
Je kunt geen subsidieregelingenaanvraag indienden voor Pride Day bij de gemeente. 
Dronebeelden: navraag bij Joosten. Zij willen alleen dronebeelden maken als de aannemer materiaal 
afneemt bij Joosten.  
 
GMR. 
Geen nieuws. 
 
Joren. 
Veerkracht van het team is enorm. Al 2 jaar, maar zeker de laatste periode waarin er collega’s 
vertrokken en Covid-19 flink om zich heen greep.  
Betreft nieuwe IB-er: er zijn gesprekken geweest, hier is niets uitgekomen. Een adviescommissie 
bestaande uit personeelsleden was ook aanwezig bij deze gesprekken. Er staan nog 3 gesprekken 
gepland. Voorlopige hebben we de volgende oplossing: Marieke Baars, IB-er van de Regenboog zal 2 
dagdelen aanwezig zijn op de Tichelaar. Bouwcoördinatoren nemen ook IB-taken over, ze worden 
hiervoor vrij geroosterd. Dit wordt ook mogelijk gemaakt door drama- en beeldende vorming 
docenten. Leerkracht Sandra is in gesprek met een muziekdocent, die tot einde schooljaar lessen kan 
verzorgen. 
 
Betreft Teigetjes: Chantal is de rest van het schooljaar stamgroepleidster van deze groep. Bij vragen 
kan men zich richten tot Joren. 
 
 
 
10. Vergroting zichtbaarheid IKC 
Schoolplein 
 
Betreft ontwerp/aanpak, er zijn nog 2 bedrijven in de race. Er is een kleine aanpassing, nieuwe 
tekening volgt.  
Plan is om te starten in de meivakantie. Het zal niet in deze 2 weken klaar zijn, 4 à 5 weken is de 
planning. Na de meivakantie het buitenspelen even aanpassen.  
Media opzoeken na oplevering nieuw schoolplein, t.w.: nieuwsbrief, gemeentenieuws, 
promotiefilmpje maken via Zonnekinderen, artikel insturen naar Gelderlander zaterdageditie. 
Opening van het schoolplein feestelijk maken. Bekendheid een lintje door laten knippen. Er wordt 
gedacht aan Freek Vonk of Mátyás (neef van Joren) 
 
 
 
 
Actielijst 

Actie Persoon 

Stukje voor de nieuwsbrief verkiezingen IKC-raad aanleveren bij Joren 
(voor 18-2-22) 

Sander 

Stukje verkiezingen IKC-raad plaatsen in de nieuwsbrief Joren 

Stukje verkiezingen IKC-raad aanleveren bij Kelly, verzoek te plaatsen 
op Instagram, Facebook, website school 

Sander 

Brief betreft verkiezingen IKC-raad via mail naar ouders Joren 

Pest-/respectprotocol in schooljaar 2022-2023 revisie School en IKC Raad 

 


