Notulen IKC raad vergadering
Datum: 19-06-2018
Ingebrachte stukken: jaarplan, formatie schooljaar 2018-2019,
presentatie moving lane
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GMR
Contactpersoon van de GMR is aanwezig en geeft een
toelichting over wat de GMR doet. GMR is eigenlijk
hetzelfde als de MR, alleen schooloverstijgend (stichting
gebonden). Waar de MR (IKC-raad) betrokken wordt bij
zaken voor de school, geldt dit voor de GMR op
IJsselgraaf niveau. Zo wordt de ophanden fusie tussen
twee andere scholen binnen de stichting voorgelegd aan
de GMR. Ook voor het vakantierooster geeft de GMR
advies aan de stichting. Ze houden de kwaliteit van de
scholen in de gaten (wat zijn de cito scores) en wat doet
IJsselgraaf eraan als op basis hiervan aanpassingen
benodigd zijn? Nog enkele zaken worden toegelicht,
zoals verzuimbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Er zijn verschillende expertises binnen de GMR
aanwezig, vanuit de oudergeleding. Deze worden
optimaal ingezet. Iemand met een financiële achtergrond
gaat bijvoorbeeld naar de financiële afdeling van
IJsselgraaf.
Voorafgaand aan de vergaderingen met de bestuurder
vergadert de GMR onderling, zodat er een goede mening
gevormd kan worden voordat met de bestuurder
besproken wordt.
Nienke geeft aan dat ze het jammer vindt dat de GMR
voornamelijk controlerend bezig is. Het plan is om in het
komend schooljaar bij de bestuurder langs te gaan om
naast de controlefunctie ook eigen inbreng te kunnen
geven.
Notulen vorige vergadering
Deze zijn goedgekeurd.
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Opening
Imke opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ilona zal de IKC raad niet komen versterken.

Mededelingen vanuit de directie:
Groepsindeling
De concept groepsindeling voor komend schooljaar wordt
toegelicht. De separate taalklas wordt gestopt; er zijn te
weinig nieuwkomers en het is financieel niet haalbaar. Er
komt wel ondersteuning door een leerkracht. De
leerlingen worden dan uit de groepen gehaald.

Actie door:

Als resultaat van de stakingen zijn er middelen
vrijgekomen om de werkdruk te verminderen. Deze
middelen komen geleidelijk vrij. Er zijn verschillende
opties beschouwd. Er zou 2,5 dag per week een leraar
ingehuurd kunnen worden, een sportcoach,
onderwijsassistent, computers zodat toetsen digitaal
afgenomen kunnen worden, etc. Er is een enquête
geweest onder de collega’s en een grote meerderheid
was er voor om een fulltime onderwijsassistent aan te
stellen. Dit is gerealiseerd als twee ‘halve’
onderwijsassistenten.
Jaarplanning
De concept jaarplanning is uitgebreid met studiedagen en
wordt toegelicht. Het vakantierooster wordt aangeleverd
door IJsselgraaf; de tweede meivakantie is door de
school vrij in te vullen. Er is nu als school bewust
gekozen voor twee vakanties in deze periode;
Pinkstervakantie en meivakantie. Dit om de lange periode
‘op te knippen’ die is ontstaan door een vroege
zomervakantie dit jaar en late vakantie komend jaar.
Privacywetgeving
Het leerlingenadministratieprogramma is afgeschermd.
Wanneer iemand toegang heeft tot alle leerlingen, zal dit
worden verfijnd door gebruik te maken van een anoniem
leerlingnummer. Verder is aandacht voor de
facebookpagina, uitwisselen van rapporten naar externe
instanties.
Jaarplan
Er wordt gewerkt aan het jaarplan voor komend jaar. Hier
zal wederom een aantal speerpunten in worden
behandeld.
Leerlingenraad
Vanaf komend schooljaar zal er een leerlingenraad
komen. Een leerkracht heeft zich hiervoor ingezet. Er
zullen echte verkiezingen worden gehouden, en er wordt
overlegd waar de leerlingen over mee zullen kunnen
praten.
IKC overleg
Directie geeft aan blij te zijn meet Buha binnen het
gebouw. In de gezamenlijke besprekingen is geopperd
om de mensen van Buha binnen de lessen in te zetten.
Zaken als afval, schaapsherder, e.d. kunnen zo in de les
behandeld worden. Buha heeft ook het kunstgras en de
boombanken op het plein verzorgd. Het

samenwerkingsverband, ook met Buurtplein, verloopt
zeer prettig.
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Joy of Moving lane
Directie licht de plannen voor de invulling van de Joy of
Moving Lane toe. In eerste instantie zal dit binnen school
en op een deel van het plein gebeuren (in de
zomervakantie). Op een later tijdstip zal dit worden
uitgebreid naar de rest van het plein, en uiteindelijk naar
de wijk.
Pijler schooljaar 2017-2018:
Leskracht
Binnen het team wordt bekeken of leerlingen van groep 4
nog gebruik blijven maken van leskracht. Het lijkt erop dat
de leerlingen hier veelal nog niet aan toe zijn. Het eerste
half jaar zullen de kinderen nog echt kind mogen zijn, en
zal de nadruk liggen op rekenen en lezen. In december
wordt nogmaals bekeken of er kinderen aan leskracht toe
zijn.
Pijler schooljaar 2017 – 2018:
Kanjertraining
Vanwege de negatieve berichtgeving over de
kanjertraining in het nieuws ongeveer anderhalve maand
geleden is de vraag of en hoe het effect van de
kanjertraining binnen het Noorderlicht gemeten en
geëvalueerd wordt. Er is recent een pilot geweest waarbij
een van de drie kanjercoordinatoren in gesprek gaat met
de leerkrachten en de ib-er, anders dan alleen het
invullen van vragenlijsten.
De directie geeft aan dat de kanjermethode ook niet in de
eerste plaats een anti-pest methode is (hoewel dit wel
een gevolg ervan zou moeten zijn), maar een methode
voor samenhang binnen de leergroepen.
Het kanjerinstituut heeft een reactie gegeven, welke de
directie kort toelicht. Er is met de methode in de loop van
het jaar veel vooruitgang geboekt. Er is volgens de
directie op dit moment geen behoefte aan een aanvullend
anti-pest programma. Het hele team is heel alert hierop.
Werving nieuwe leden IKC raad
Er is met het afscheid van een lid van de oudergeleding
(dochter gaat van school) en een personeelslid een tekort
aan leden. Er wordt gebrainstormd hoe dit aan te vullen.
Oproepen in de nieuwsbrief voor ouderleden hebben nog
niets opgeleverd. Plan is om ouders direct aan te gaan
spreken. Dit blijft lastig. Er wordt een mail gestuurd naar
het onderwijsteam om te zien of zij nog voorstellen
hebben, of dat ze wellicht bij oudergesprekken dit
nogmaals onder de aandacht brengen.
Rondvraag
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Sportmix had een buitenspeeldag. Dit zou om half vijf
afgelopen zijn, maar was om vier uur al afgelopen.
Ouders hebben hun kinderen misgelopen. Hoewel de
verantwoordelijkheid niet bij de school ligt, maar bij
Sportservice Doetinchem, wordt de communicatie wel
vanuit school gedaan.
Als aangegeven wordt dat er tot half vijf een programma
is, dan dient er ook tot half vijf begeleiding te zijn. De
voorzitter koppelt dit terug.
Sluiting
Om 21.15 uur wordt de vergadering afgesloten.

Volgende vergadering:
Donderdag 27 september 19.15 uur

