Notulen IKC raad vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Aanwezig
Afwezig

Agendapunt
1

2.
Notulen vorige
vergadering
3.
Mededelingen
vanuit de
directie

Donderdag 15 november 2018
14.45 uur
Het Noorderlicht
Mariëlle (voorzitter), Herman, Melissa, Rianne, Marijke,
Lotte (notulist)
Nathalie, Janny, Wendy

Besproken
• Opening
I.v.m. vertrek Imke heeft Mariëlle vanaf heden het
voorzitterschap op zich genomen binnen de IKC
raad.

Actie/besluiten

Geen bijzonderheden of vragen.

Notulen zijn
goedgekeurd.

•

Mededelingen personeel.

• Studiedagen e.d.
Tijdens de studiedagen dit schooljaar wordt de
kennis over het effectieve directe instructiemodel
van de leraren vergroot. Dit model heeft als doel de
leerlingen actief te betrekken bij de lessen.
Dit model heeft een opbouw van de lagere naar
hogere klassen. In de klassen wordt er bijvoorbeeld
gewerkt met doelen die geformuleerd worden met ‘ik
kan’ en beurtstokjes.
Op 29 november zullen er trainers van dit model
meelopen op school om leraren te observeren en
ondersteunen bij de uitvoering in de praktijk van dit
model.
Leraren zijn tevreden over de studiedagen tot
dusver.
• Week van de media
Er zijn tal van keuzes en initiatieven voor scholen
om aan deel te nemen, hierin moeten keuzes
gemaakt worden.
I.v.m. de “onrust” die dit vaak de rest van de ochtend
met zich meebrengt in de klassen heeft school de
bewuste keus gemaakt niet deel te nemen aan het
schoolontbijt.
Maar zo is wel besloten deel te nemen aan de week
van de media. En dan met name in groep 7 en 8. De
focus zal hierbij liggen op het gebruik van
Whatsapp. Met de leerlingen wordt bijvoorbeeld
besproken wat je wel of niet deelt via Whatsapp.

Leden van de IKC
raad mogen
Mariëlle
rechtstreeks
mailen voor het
toevoegen van
agendapunten.

4.
Ouder
betrokkenheid

• Zebrapad/verkeersveiligheid
Een aantal ouders heeft aangegeven graag een
zebrapad te zien op de oversteekplaats van de
parkeerplaats. Hier is een handtekeningenactie voor
gestart op het schoolplein.
Herman heeft hierover een aantal ouders gesproken
en aangegeven hier graag in mee te willen denken.
Herman geeft aan dat er aandacht is vanuit school
voor de verkeersveiligheid. Zo zal de verlichting bij
de oversteekplaats aan de Bilderdijkstraat verbetert
worden en zorgt de gemeente dat hier meer
gesnoeid wordt voor beter overzicht.
Ook van belang dat er alleen geparkeerd wordt op
de aangegeven parkeerplaatsen.
• Omgekeerde oudergesprekken
Vanuit de leraren is er tijdens deze gesprekken
aandacht geweest voor de cognitieve- en sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De wens
is om in de toekomst de leerlingen vanaf groep 6
hier zelf ook bij te betrekken.
Ouders ervaren deze gesprekken als waardevol.
Met name in de lagere klassen een goede manier
om de leerling nog beter te leren kennen. En voor de
start van het schooljaar komt dit luchtiger over als
enkel het bespreken van resultaten.

Initiatief ligt bij
ouders om
hiervoor een
afspraak te
maken met
Herman.

• Kijkochtenden in de week van 19 nov.
Hiervoor is veel interesse bij de ouders. Gezien het
aantal inschrijvingen lijkt het geen probleem te zijn
dat ouders vanaf groep 3 hier toch even voor naar
binnen moesten lopen.
•

Start me (website school)

https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina

Het is goed dat ouders deze site in de gaten blijven
houden, omdat hier steeds meer op gedeeld zal
gaan worden. Ook interessant voor de leerlingen
zelf, omdat ze via deze site thuis ook nog wat
opdrachten kunnen oefenen als ze dit willen.
• Ideeënbussen
Zowel vanuit de IKC raad als de leerlingenraad
kwam het idee om een ideeënbus op te hangen in
school. Dit zullen 2 verschillende bussen worden.
Voor de IKC raad lijkt het ons het best om deze in
de buurt van de receptie/centrale hal te hangen.
5.
Gezonde
school

• Fruit/groente + water om 10.00 uur
Dit loopt over het algemeen goed. De meeste
ouders willen hier aan meewerken en zien hier het
belang van in.
De aanpak onder leraren is soms wel wisselend. In
sommige klassen mag na het fruit wat brood worden
gegeten, in andere klassen is dit niet toegestaan.

Mariëlle gaat in
overleg met
Herman of, en
waar deze bus in
de hal mag
komen te hangen.

Als uitleg wordt gegeven dat sommige klassen pas
12.30 middagpauze hebben. Voor een aantal
leerlingen is alleen fruit in de ochtend dan niet
voldoende. Brood eten, als al het fruit of groente op
is past binnen de gezonde school.
Leraren merken op dat door leerlingen niet altijd
ontbeten worden. Mocht dit structureel zijn dan
geven leraren dit aan ouders terug.
6.
Scholing
Quickstart

7.
Data IKC raad
vergaderingen

8.
Pleinpraat

Het is niet voor alle leden duidelijk wat nou precies
de bevoegdheden zijn van een
medezeggenschapsraad zijn. Het volgen van de
Quickstart kan hier duidelijkheid in bieden.
Er bestaat binnen school een document waarin alle
bevoegdheden van de medezeggenschapsraad van
school zijn vastgelegd. Deze wordt eerst door alle
leden doorgenomen. In de volgende vergadering
wordt besloten over het al dan niet volgen van de
Quickstart training.

•
•
•
•

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

Mariëlle zoekt dit
document op en
zal deze mailen,
dan wel
meegeven aan de
leden van de IKC
raad.
Tijdens de
volgende
vergadering
bespreken wij
nogmaals de
behoefte aan
Quickstart.
Data zijn voor alle
aanwezigen
akkoord.

• Verkeersveiligheid
Het ontbreken van een zebrapad op de
parkeerplaats en de algehele verkeersveiligheid
rondom school zijn onderwerpen die regelmatig op
het schoolplein terugkeren. Hier hebben wij eerder
in de vergadering al uitgebreid bij stilgestaan.
• Sinterklaas
Vraag vanuit ouders waarom er dit jaar voor
gekozen is om de 3 euro voor het cadeau van
sinterklaas in groep 5 t/m 8 vanuit school te betalen.
In voorgaande jaren werd van dit geld geschaatst op
het Simonsplein. Op de start me website staat het
schaatsen al wel in de agenda.

9.
Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10.
Sluiting

Volgende vergadering 7 feb. 2019 om 14.45 uur

Leraren gaan
navraag doen hoe
het dit jaar is
geregeld.

