
 

 

 

Datum Donderdag 23-05-2019 
Tijd 14.45 uur 
Locatie Het Noorderlicht 
Aanwezig Mariëlle (voorzitter), Herman, Rianne, Nathalie, Melissa, Marijke, 

Wendy, Janny, Lotte (notulist) 

Afwezig - 

 
 
 

Agenda punt Besproken Actie/Besluiten 

1 Opening 
 

 

2 Notulen vorige 
vergadering  

Notulen 19 maart 2019 
 

Notulen zijn akkoord 

3 Mededelingen 
vanuit de directie 

• Groepsverdeling Het concept is klaar. 
Deze zal nog binnen 
het team besproken 
worden. 

 • Extra gelden gemeente 
 

Er is een begroting 
gemaakt rondom de 
extra kosten die 
gemaakt worden voor 
een 
schakelklas/taalklas.  

 • Werkdrukmiddelen Zal met name ingezet 
worden in de vorm 
van extra FTE. 

 • Leerling tevredenheid peiling is 
afgenomen voor de groepen 5 t/m 8. 

Komen we de laatste 
vergadering op terug. 

 • Contact leerlingenraad en IKC raad Mariëlle zal de 
leerlingenraad 
uitnodigen een keer 
aan te sluiten bij een 
IKC raad 
vergadering. 

4 Procedure 
nieuwe directeur  

Is nog lopende. Komende we de 
volgende vergadering 
op terug. 

5 Data IKC raad 
vergaderingen  

IKC raad 6: 04-7-2019  

8 Pleinpraat / 
ouderbetrokkenheid 
 

Vraag van een ouder is of er voorschriften 
zijn voor toezicht door ouders op het 
schoolplein. 

Deze zijn er, voordat 
een ouder tijdens een 
pauze toezicht houdt 
op het plein is voor 
hem/haar bekend wat 
de verwachting is. 

9 Rondvraag • Schoolplein/processierups 
Een ouder geeft aan dat ze het 
jammer vindt dat alleen het 
tegelgedeelte van het schoolplein 
van de onderbouw gebruikt kan 
worden i.v.m. processierups. Het lijkt 

Ouder neemt contact 
op met de BUHA ook 
vanuit school wordt er 
navraag gedaan over 
de stand van zaken. 
 

Notulen IKC raad vergadering 



 

 

lang te duren voordat ze bestreden 
zijn. 

 • Terugkomende op de vraag rondom 
het schoolzwemmen van vorige 
vergadering; er zijn binnen school 
geen acties ondernomen voor 
schoolzwemmen. 

Bij een aantal leden 
is bekend dat er een 
school in Doetinchem 
wel schoolzwemmen 
aanbiedt. Mariëlle en 
Lotte stellen een brief 
op voor 
subsidieaanvraag. 

10 Sluiting 

• Volgende vergadering  
4 juli 14.45 uur 

 

 
 
 


