
Agenda IKC 
vergadering 
Tijd: 14.45 uur 

27-9- 2018 
Notulist: Janny 

Het Noorderlicht 

Aanwezig: 
Natalie 
Lotte 
Melissa 
Wendy 
Marijke 
Marielle 
Imke 
Herman  
Janny 

Afwezig: 
Rianne ( werken) 

 

1. Opening  
 

Imke zit de vergadering voor. Het is voor haar de 
laatste keer. 
Ze heet iedereen welkom. En we gaan een 
voorstel rondje houden om voor ieder duidelijk te 
hebben wie wat doet en welke groep de 
leerkrachten staan. 

 

2. Notulen 
vorige 
vergadering 

Er zijn geen vragen, dus goed gekeurd.  

3. Mededelingen 
vanuit de 
directie. 

Herman deelt het financiële verslag uit van het 
jaar 2017. 

Dit lezen we thuis door. 
We kunnen de volgende 
keer hier vragen over 
stellen. 

 Schooljaarplan:  
Herman deelt het jaarplan uit. Dit plan bekijken 
we samen snel en Herman heeft nog enkele 
toevoegingen n.a.v. dit plan. Hij geeft aan dat we 
streven naar verbinding met de speelzaal. Nog 
meer toenadering met Buurtplein/ Buurtcoaches 
/ Buha  

Ook over  dit 
schooljaarplan krijgen we 
de volgende vergadering 
gelegenheid om hier 
vragen over te stellen. 
N.a.v. het hoofdstuk 
gedrag maakt Melissa 
terecht een opmerking 
dat: Indien er na een 
escalatie op of in school 
een film wordt bekeken 
de ouders hiervan op de 
hoogte gesteld 
moeten/willen worden. 

 Eventteam:  
Enkele onderwijsassistenten van onze school 
organiseren de speciale activiteiten  voor de 
leerlingen op de school. 
Opening van de bibliotheek op 9 oktober. 
Leerlingen mochten zelf een naam kiezen voor de 
bieb. De leerlingenraad heeft uit deze namen een 
naam gekozen. Leerlingenraad sinds dit 
schooljaar. 

 

   



 
4. Data IKC raad 

vergaderingen 
vaststellen. 

 
IKC raad 2: 15-11-2018 
IKC raad 3: 7-2-2019 
IKC raad 4: 19-3-2019 
IKC raad 5: 23-5-2019 
IKC raad 6: 20-6-2019 

5. Taakverdeling 
IKC raad 

Notulist: Lotte 
Voorzitter:  
 

 

6. Speerpunten 
vaststellen. 

Speerpunten voor 2018-2019 zijn: 
Kanjertraining upto-date houden voor ouders 
Inloopochtenden in de klas voor ouders. 
Presentatie voor ouders/ouders in de school. 
Gezonde school. 
Leerlingenraad/leerling uit deze raad uitnodigen 
voor een uitleg in de Medezeggenschapsraad. 
Groepsapp/mediagebruik 

 

7. Quickstart Scholing voor de IKC raad. 
Oudergeleding 
Personeelsgeleding 
Directie aanwezig 

Wendy gaat de 
datumprikker inzetten 
om tot een gezamenlijke 
datum te komen voor de 
Quickstart. 

8. Pleinpraat Veel op het plein gesproken over onderwijs 
gesproken maar komt niet voldoende bij de 
leerkrachten. 
Misschien een ideeënbus plaatsen waar mensen 
en leerlingen anoniem hun zegje kunnen doen. 

 

9. Rondvraag  Janny vraagt aan Herman 
budget voor afscheid van 
Imke. 

 


