Notulen IKC raad vergadering
Datum:19-09-2017

Agenda
punt
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Onderwerp
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Notulen vorige vergadering
Goedgekeurd.
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Mededelingen vanuit de directie:
• Start nieuwe schooljaar
Nieuwe groepen settelen nog. Manier van werken op
leerpleinen werkt prettig, er is rust.
Personeelsgelding lid voegt toe dat de inzet van
onderwijsassistenten ook geweldig is. Twee mensen van
de personeelsgeleding geven aan dat er vrijdag hierin
een hiaat is. Hier wordt aan gewerkt.
Opening was goed bezocht, is goed verlopen. Feedback
is ook overwegend positief. personeelsgeleding lid vraagt
of er feedback geweest is vanuit de leerkrachten, hier
gaat directie achteraan.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom op de eerste IKC raad vergadering.

• Pilot Joy of moving
Sportgebeuren met oorsprong in Scandinavie / Italie,
betreft beweging tijdens een dag van concentratie. Shirts
worden gesponsord voor de hele school. Naast de school
worden voorzieningen aangebracht.
• Fietsenstalling
Liep in het begin nog niet zo goed, routing en stallingen
wordt nog aan gewerkt. Gaat steeds beter. Kinderen zijn
er aan gewend. Sinds vandaag tweede fietsenstalling aan
de overzijde van het fietspad in gebruik door groepen 3, 4
en 5. Er worden nog beugels geplaatst, bestelling is niet
binnengekomen bij fabriek, gemeente heeft opnieuw
besteld.
• Inrichting schoolplein
Bestelling toestellen is gedaan, kon niet eerder omdat het
plein nog niet klaar was. Er zijn specifieke eisen per
toestel voor wat betreft opstellingsruimte. Verwachting is
dat rond de kerstvakantie de inrichting gereed is. Tijdens
de opening zijn drankjes verkocht, de opbrengst a EUR
450,- komt ten goede aan de inrichting.
•

Verkeersbrigadiers

Actie door:

De bezetting van de verkeersbrigadiers is een
aandachtspunt. Er zijn te weinig brigadiers. Incidenteel
kan dit worden opgevangen, maar gevraagd wordt of
wellicht ouders nog beschikbaar zijn. personeelsgeleding
lid vindt dit een taak van de gemeente, Directie geeft aan
dat de gemeente hier anders over denkt. oudergeleding
lid haalt aan dat de MR in het verleden al aandacht heeft
gevraagd voor de verkeerssituatie. Geopperd wordt om
vanuit de IKC-raad schriftelijk contact op te nemen met
de gemeente. Directie zorgt voor mailadres.
Oudergeleding lid zal voorzet in brief doen. Vraag is of de
gemeente verplicht gesteld kan worden om hiervoor een
oplossing te zoeken. Waarschijnlijk zijn ouders
verantwoordelijk voor veiligheid van hun kinderen.
Oudergeleding lid geeft aan dat de verkeersbrigadiers
zelf de situatie ook te onveilig vinden. Dit zijn mensen die
vanuit de gemeente geregeld. Enkelen zijn gestopt
vanwege gezondheidsredenen of gevonden werk.
Oudergeleding lid geeft aan dat er al verschillende (bijna)
ongelukken hebben plaatsgevonden.
Vragen om evaluatie vanuit gemeente.
• Kanjeravond
Twee leden van de oudergeleding voelen dat er wat te
weinig tijd was uitgetrokken voor de Kanjertraining, zeker
voor ouders met achterstand in de Nederlandse taal.
Avond was volgepakt met druk programma voor zowel
kanjertraining als ‘gewone’ ouderavond. Was zo gedaan
om zo veel mogelijk ouders te bereiken.
Oudergeleding lid vraagt of er mogelijkheid is om ouders
mee te laten lopen in een kanjertraining in de klas, om ze
een praktische indruk te geven van wat dit inhoudt. Dit in
verband met het gevoel dat er een agressieve sfeer
aanwezig is op het schoolplein. Oudergeleding lid geeft
aan dat er inderdaad veel gepest wordt. Directie geeft
aan dat de school er veel aan doet, ook al ontbreekt dit
gevoel bij sommige ouders.
Personeelsgeleding lid oppert kanjertraining als vast
onderdeel van de nieuwsbrief op te nemen.
Voorzitter mailt een en ander naar de werkgroep
kanjertraining.
Wordt besproken in de teamvergadering.
Oudergeleding lid oppert voor briefje aan ouders die
getekend moet worden om ze opmerkzaam te maken op
gedrag van hun kind. Dit gebeurt al. Oudergeleding lid
vraagt of dit ook voor het slachtoffer gebeurt. Voorzitter
geeft aan dat leerkracht contact opneemt bij problemen,
ook buiten oudergesprekken om.
•

Landelijke staking

IKC het Noorderlicht doet heel bewust mee. De school is
dicht. Voor de opvang Spelenderwijs is er een andere
CAO, waarvoor een aanvullende brief volgt. De opvang is
wel open. Voorzitter geeft aan dat de brief van Petra
Kreijenbrink vanuit het bestuur zeer gewaardeerd wordt.
Ook als leerkrachten geen lid zijn van de vakbond wordt
die dag doorbetaald.
4

IKC reglement
Binnen IJsselgraaf zit Herman in de werkgroep IKC.
Nieuwe vorm van medezeggenschap, zoals we hier al
mee bezig zijn, wordt besproken. Personeelsgeleding
werken IKC-specifieke reglement verder uit.
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Pijler schooljaar 2017-2018:
Leskracht
Kanjertraining
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Contactpersoon GMR
De voorzitter bekijkt wanneer de contactpersoon wordt
uitgenodigd.
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Scholing Quickstart
Deze vindt plaats op 24 oktober 2017.
Tijd is van 15.00 – 19.30 uur.

8

Data IKC raad vergaderingen vastleggen
* donderdag 16 november 19.15 uur
* dinsdag 16 januari 19.15 uur (Imke nodigt werkgroep
Kanjertraining uit tijdens vergadering)
* donderdag 22 maart 19.15 uur
* dinsdag 15 mei 19.15 uur

9

Pleinpraat
Geen bijzonderheden.
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Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering:
Donderdag 16 november 19.15 uur

