Notulen IKC raad vergadering
Datum: 22-03-2018

Agenda
punt
1

Onderwerp

2

Notulen vorige vergadering
Geen bijzonderheden

3

Mededelingen vanuit de directie:
Schooljaarplan. Directie deelt exemplaren uit ter
evaluatie.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Verschillende zieken
en verhinderden; ook leden GMR zijn verhinderd.

Het gezonde 10-uurtje. Het Noorderlicht streeft naar
compleet gezonde pauzes. Dit zal begeleid ingevoerd
worden. In de les wordt hier aandacht aan besteed.
Gezondheid wordt centraal gezet, naast eten ook sport
en beweging. Het gezonde 10-uurtje wordt gekoppeld
aan Joy of Moving Lane. Het idee is dat kinderen fruit
eten in plaats van koek of snoep. Intern wordt een
draaiboek gemaakt. Er wordt gekeken of fruitbakjes voor
de leerlingen gesponsord kunnen worden. Een en ander
wordt geleidelijk ingevoerd. Ouder lid betwijfelt of alle
ouders hier blij mee zullen zijn. De ouders worden van de
aanpak op de hoogte gebracht. Ouder lid verwacht dat er
ook kinderen zullen zijn die absoluut geen fruit eten. In
principe zullen die dan geen 10-uurtje kunnen eten.
Joy of Moving Lane
Op verschillende plaatsen in en om het gebouw worden
allerlei activiteiten geïncorporeerd in het gebouw. Denk
hierbij aan ‘high-fives’ die op de muur gegeven kunnen
worden, etc. Ook in de wijk wordt dit doorgezet; een
wandelroute voor het uitlaten van je hond bijvoorbeeld.
Het Noorderlicht is de eerste school in Nederland waar dit
wordt geïntroduceerd, de bedoeling is dat later meerdere
scholen volgen. Sportservice Doetinchem zal lessen
koppelen aan dit programma.
Oudergesprekken
Deze zijn onlangs gepland door een online hulpmiddel.
Dit is als zeer prettig ervaren, zowel voor de ouders die
hiervan gebruik gemaakt hebben als voor de planning
vanuit de leerkrachten.
Ouderlid geeft aan dat ze het jammer vond dat het
rapport pas tijdens het oudergesprek ingezien kon

Actie door:

worden. Hierdoor kon het gesprek minder goed
voorbereid worden.
Ouderlid geeft aan dat hij het jammer vond dat er geen
papieren rapport was voor leerlingen van groep 8. Dit
kwam doordat een paar weken daarvoor al gesprekken
geweest waren voor advies vervolgopleiding. Een rapport
zou niet meer informatie geven.
Begroting 2018
Directie deelt de begroting uit ter inzage.
Vakantierooster 2018-2019
Het concept vakantierooster 2018-2019 is besproken.
Wanneer deze definitief is zal deze verstrekt worden aan
de ouders.
Personeelszaken
De personeelsleden die door ziekte of zwangerschap
langdurig afwezig zijn worden besproken, evenals hun
vervanging.
Werkdruk
Dit is een ‘hot item’ in het Nederlandse onderwijs. Hierop
is actie gevoerd door te staken. Een gedeelte van de door
de overheid beloofde gelden wordt nu eerder
beschikbaar. Een bedrag van EUR 155,-- per leerling is te
besteden om de werkdruk te verlichten. Voor het
Noorderlicht betekent dit dat bijvoorbeeld een fulltime
onderwijsassistent aangetrokken kan worden, of wellicht
dat leerkrachten een extra dagdeel krijgen om lessen
voor te bereiden. Verschillende opties zullen de komende
tijd worden overwogen.
Verkeerssituatie
De nieuwe drempels worden als positief ervaren. Toch
blijft het zaak aandacht te houden voor de
verkeersveiligheid.
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Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering:
Dinsdag 15 mei
19.15 uur

