Notulen IKC raad vergadering
Datum: 16-11-2017
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Onderwerp
Opening
Imke heet iedereen welkom en opent de vergadering.
Notulen vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige
vergadering.
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Mededelingen vanuit de directie:
Pleindienst
Loopt inmiddels heel goed. Er is altijd een vaste
leerkracht van de groep die buiten speelt aanwezig,
daarnaast een ouder, stagiair, en eventueel een
aanvullende leerkracht. Ook eten en drinken in de klas
gebeurt onder begeleiding van ‘bekend gezicht’, dit werkt
goed in het beperken van conflicten.
Verkeerssituatie/brigadiers
Brigadiersdienst is een initiatief vanuit maatschappelijk
activeringscentrum. Er was een zeer matige opkomst bij
de informatieavond. Er waren 8 à 9 inschrijvingen,
ongeveer de helft gaat ook daadwerkelijk aan ’t werk.
Oproepen in de nieuwsbrieven leveren ook te weinig
animo. Op dit moment lukt het nog, maar de vraag is hoe
lang er nog volledige bezetting van de brigadiers kan zijn.
Gemeente voelt zich niet alléén verantwoordelijk, het
moet een gezamenlijke actie zijn, hoewel gemeente wel
ondersteunt. Professionele regelaars zijn te kostbaar.
Op 24 oktober is er een overleg over verkeerssituatie
geweest op gemeentehuis, met brigadiers, school,
gemeente, VVN, betrokken ouder en politie. Conclusie:
unaniem vindt men de situatie te gevaarlijk. Verschillende
verbeterpunten. Korte termijn: snelheid moet uit het
verkeer. Optie wegversmalling is geen goede oplossing
i.v.m. de afslag. Optie ‘varkensrug’ (hobbel) wordt
onderzocht. Haaientanden moeten verder vanaf
overgang. De veelvoud aan signalering werkt verwarrend.
Beloning voor positieve verkeersdeelnemers. Hiervoor
wordt 2x een actie gehouden, volgende week en 24
januari. Hierbij groep 7, VVN en politie betrokken.
Langere termijn: ontsluitingsweg, dus wettelijk toegestane
maatregelen zijn beperkt. Hierin komt op termijn
verandering, wellicht met separate fietsstrook.

Actie door:

Fietsenstalling wordt uitgebreid/aangepast, nog in
afwachting van de kapvergunning. Hierbij is ook aandacht
voor de ingang, om gevaarlijke situaties door opstopping
te voorkomen.
Ook ouders dienen te worden geïnformeerd over gewenst
gedrag.
Kiss & Ride moet ook worden aangepakt. Fietsers
moeten nu twee keer kruisen met motorverkeer, en de
routing van de auto’s is onduidelijk.
Zodra maatregelen genomen zijn acties opzetten om
ouders bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. In
eerste instantie op een positieve manier.
Nu wordt de school door de Gemeente op de hoogte
gehouden van de maatregelen, verbetering t.o.v. eerder,
toen geen terugkoppeling plaatsvond.
Samenwerking partners in het Noorderlicht
•
Gebruikersoverleg, afdeling facilitair van alle
partners overleggen over facilitaire zaken. Kleine
mankementen in het gebouw, koffie, reserveren ruimtes,
etc.
•
Noorderlichtoverleg, leidinggevenden. Hoe kunnen
we de programma’s afstemmen op elkaar? Naschoolse
activiteiten, kidsclub. Ook kruisbestuiving door kinderen
te betrekken in onderhoud rondom gebouw. Na
kerstvakantie nog meer samenwerking.
•
Vereniging van Eigenaren, m.i.v. 1 december
opgericht. Dit wordt notarieel vastgelegd. Overleg over
financiële overeenstemming, regelgeving.
Bibliotheek op school
Op het Palet was er een mooie bibliotheek, bij
Overstegen verspreid over verschillende groepen. Nu
samengebracht, enorme hoeveelheid boeken. Bibliotheek
op school is een fenomeen waar budget voor vrijgemaakt
wordt. Inrichting wordt begeleid door medewerking
Bibliotheek Brewinc.
Oudertevredenheidspeiling
Vanuit IJsselgraaf wordt dit eens in de 3 of 4 jaar gedaan.
In de nieuwsbrief komt een aankondiging, gevolgd door
uitgebreide uitleg. Betreft een online enquête.
Rapport
Op Overstegen was er een digitaal rapport. Hierop is
teruggekomen, rapport zal fysiek worden uitgereikt.
Digitale rapporten passen minder bij de ouders van het
IKC. De layout van het rapport wordt op dit moment
ontwikkeld.

Schoolgids en kalender
Is tekstueel klaar, maar moet nog worden opgemaakt,
gecontroleerd, en wordt vervolgens gedrukt. De
informatie staat al wel op de website.
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Pijler schooljaar 2017-2018:
Leskracht:
Twee leerkrachten van de personeelsgeleding werken
niet met Leskracht omdat ze werkzaam zijn in een andere
groep.Verdere behandeling van dit speerpunt wordt
opgeschoven naar volgende vergadering wanneer andere
collega’s aanwezig zijn. Er blijkt groot verschil te zitten
tussen boxen in midden- en bovenbouw. Collega’s die
hebben gewisseld van groepen hebben hierin extra
training gekregen.
Kanjertraining
Opmerkingen van twee oudergeleding leden zijn
opgenomen met team kanjertraining. Schoolbreed wordt
nu buiten meer toezicht gehouden door bekende
leerkrachten, en ongewenst gedrag heeft nu
consequenties. Leerkrachten hebben een deel van hun
pauze ingeleverd omdat ze deze aanpak belangrijk
vinden.
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Scholing Quickstart
Nieuwe datum prikken in januari/februari. De voorzitter
ziet zeker voordeel in deze training, wel is de voorwaarde
dat de hele MR aanwezig is en ook de directeur. Één
oudergeleding meldt zich af, vanwege schoolverandering
van zijn zoon (jongste kind) is zijn lidmaatschap van IKC
raad nog relatief kort na januari/februari. Interesse wordt
gepeild bij de overige leden, bij voldoende animo datum
plannen via datumprikker.
Pleinpraat
Vervelende discussies op de Facebook pagina van ’t
Noorderlicht. Dit heeft in de nieuwsbrief gestaan, verzoek
is om positief te blijven. Bij kritiek is het verzoek om direct
contact op te nemen met de directie, en dit niet via
Facebook te doen. Sinds mededeling alleen positieve
reacties, pagina wordt goed bekeken.
Pesten blijft aandachtspunt.
Pleinpraat komt bij leden niet heel veel binnen, omdat
verschillende ouderleden niet op het schoolplein
aanwezig zijn.
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Rondvraag

Schoolgeld wordt niet overgemaakt op een privérekening,
maar op een rekening van de school waaraan de naam
van de penningmeester van de OR is gekoppeld.
Schoonmaak pand
Blijft kritisch bekeken, er is enorme inloop van zand/grond
rondom het pand. Er zijn nu al vlekken in de vloeren die
niet meer schoon te krijgen zijn. Het pand moet wel
schoon zijn.
Facilitair leidinggevende wordt gevraagd met
schoonmaakdienst te overleggen; wellicht vaker dweilen.
Wellicht zijn er ook mogelijkheden om matten toe te
passen zoals bij BUHA, om inloop te verminderen.
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Sluiting
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering:
Gezamenlijke GMR: 15-01-2018, 20.00 uur, Dremt
IKC raad: 23-01-2018, 19.15 uur, Het Noorderlicht

