
NOTULEN  IKC Raad 08-03-2022 

Aanwezig: 
Personeel: Michiel Evers, Chantal Holland
Ouders: Sander Witjes (vz), Arjen Mettrop, Raimond Nuijen, Rik van den Bosch 
Toehoorders: Bianca Leupen (GMR); Puck van Bon (Ouderraad), Mirjam 
Adriaanse (vertegenwoordigt de ouders van de kinderen van Zonnekinderen). 
Directie: Joren Heijnen
Afwezig: Daphne Veefkind, Martine Mentink, 

1. Opening en welkom, vaststellen agenda en vergaderschema.

2. Notulen IKC Raad 17 februari 2022 (ter vaststelling)
De notulen worden vastgesteld. 

3. Verkiezingen (aanmeldingen) IKC-raad
Een update met betrekking tot de aanmeldingen voor IKC Raad gegeven. 22 maart is de 
laatste dag voor aanmelding. Actie in communicatie nogmaals via de nieuwsbrief door 
Sander aan Joren.

4.Schoolgids 
Het concept is in bewerking. In essentie verandert er niet zoveel. Daarom een update van 
jaartallen en data en we maken een publieksversie. Actie Joren en Mirjam van max. 10 
pagina's met meer vormgeving zoals schoolplan. In april weer op de agenda om de 
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voortgang te bespreken.

5. Zonnekinderen
KDV en BSO is uitgebreid besproken in de vergadering. Beleid is op website te vinden en 
verantwoording elk jaar. Beleid verandert niet zoveel komend jaar geeft Joren aan. Toch zijn 
veel ouders ondanks de verandering (Overname Zonnekinderen en wijzigingen in personeel) 
niet tevreden over de diensten van de BSO en KDV. Tarief wordt voor alle locatie 
vastgesteld als solidariteit. Maar lever dan ook wat je afspreekt. Er is enkel een contract 
over de huur van ruimte en coordinatie detachering van Joren tussen de school en de 
Zonnekinderen. Maak een prestatiefspraak of SLA met min. 4x per jaar natuur bezoek of 
zoiets. We zullen het moeten toetsten en ophalen om te delen. Raimond geeft aan dat het 
COC ook graag input heeft zodat ze ook dit kunnen bespreken met het bestuur.
We gaan een uitvraag aan ouders doen om het net op te halen is de gezamenlijke conclusie. 
Actie: Raimond maakt een vragenlijst en deelt dit met ouders. Vervolgens via Forms en 
klassenbord kan de input opgehaald worden.

6. Mededelingen.
OR 
Geen nieuws

GMR.
Geen nieuws.

School
Sanne Bedeaux komt terug voor groep 1/2. voor anderhalf jaar en zal scholing volgen om 
bevoegd te worden. Supervisie is geregeld en ze is de enige onbevoegde docent. De IKC raad 
ziet geen bezwaren.

7. Vergroting zichtbaarheid IKC
Schoolplein
Morgen gunning aan hovenier Van Bijl conform eerder gedeelde ontwerp. Kleine 
aanpassingen. Contact geweest met Joosten voor inzet materialen en drone. Arjen kent ook 
iemand uit Hulhuizen voor het maken van drone beelden tegen redelijk tarief. Arjen zal de 
link delen met Joren.
Plan is nog steeds mei vakantie. Happening vooraf en achteraf. Media ingeschakeld lokaal 
GuG (Sjaak) en Gelderlander. Arjen deelt connectie bij journalist Gelderlander. Puck neemt 
happening mee naar OR en hoe te combineren met koningspelen, omdat dit vlak voor 
meivakantie is.

Communicatie
We nemen veel dingen al bij schoolplein en uitvraag ouders BSO/KDV mee. 

8. Rondvraag: 
Activiteiten van 40 jaar bestaan wordt gedaan begin schooljaar 2022-2023. Michiel heeft 
veel complimenten ontvangen tijdens carnaval dat alles op school goed was geregeld. Dat is 
ook PR.
Arjen: volgend overleg nieuwe aanmeldingen van docenten in IKC raad. Nu enkel ouders, 
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maar docenten ook maximaal 3 jr. 

Actielijst
Actie Persoon
Pest-/respectprotocol in schooljaar 2022-2023 revisie School en IKC Raad
Link delen drone Arjen aan Joren
Sander geeft laatste datum door voor sluiting aanmeldingen 
nieuwsbrief

Sander aan Joren

Schoolgids publieksversie Joren en Mirjam
Opzet vragenlijst Zonnekinderen en communicatie naar ouders Raimond en Joren
Nieuwe IKC leden personeelsgeleding 2022-2023 Personeelsgeleding
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