
Notulen IKC raad vergadering  

  

Datum:   donderdag 16 januari 2020 

Tijd:        15.15 uur  

Locatie:  Het Noorderlicht, spreekkamer 0.04 (na ingang links)  

Aanwezig:  Mariëlle (voorzitter), Antoine, Nathalie, Melissa, 
Marijke, Rianne, Lotte (notulist) 
Afwezig: Janny en Wendy 

  
 

  

Agenda punt  Onderwerp  bijzonderheden  

1 Opening       

2 Notulen   Notulen 17 oktober zijn goedgekeurd. 
 
Vastleggen van de notulen in map die 
voor ouders ter inzage is in kamer 
administratie? 

  
  

  
 
Volgende vergadering 
komen we terug op 
eventuele beperkingen 
(AVG) om notulen op de 
website te zetten. Hier 
wordt navraag over 
gedaan. 

3 Mededelingen 
vanuit de 
directie 

• Personeel  
Huidige afwezigheid/ziekte van team 
besproken en ontwikkelingen hierin. 
• Formatie  
Dit is nog in proces. 16 februari zal 
de directeur een voorstel bij het 
bestuur gaan doen.  
• Ontwikkelgroepen 
Tijdens de studiedagen verdiept het 
team zich verdeeld in een aantal 
ontwikkelgroepen. (Bijv. EDI, 
protocollen updaten, kanjertraining, 
methodisch technisch lezen en 
rekenen en pedagogisch handelen.) 
• Schoolplan 
Dit is een plan dat elke 4 jaar wordt 
opgesteld met de ambities en doelen 
van school. 
Oudergeleding vult een SWOT 
formulier in en vragen nog een 
andere ouder deze ook in de vullen. 
Voor 31 jan graag retour bij de 
directeur. 

  
  

  
 
 
 
April/mei zullen we formatie 
in de MR bespreken. 
 
 
Ouder zag tijdens een 
inloopochtend de EDI 
methode terug en zag dat 
de leerlingen hier 
enthousiast over zijn. Wordt 
positief ervaren. 

4 Ouder-
betrokkenheid  

Ouder ziet terug dat er afgelopen 
maanden veel aandacht is geweest voor 

  



het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid. Zo is de Parro app 
geïntroduceerd, worden ouders ook 
individueel gevraagd wat ze kunnen 
betekenen voor activiteiten op school en 
was er een klein presentje voor 
ouders/verzorgers die zich ingezet 
hadden. De directeur wordt door ouders 
ook vaak gezien op het schoolplein. Die 
zichtbaarheid vinden ouders prettig. 
 
Het binnen springen van het nieuwe 
schooljaar en de klankenkaravaan na de 
herfstvakantie zijn erg positief 
ontvangen.  
 
Parro app is nog in test fase en zal 
binnenkort door de leraren geëvalueerd 
worden. 
 
Aankomende vergadering zal een 
vertrouwenspersoon van school 
gevraagd worden aan te sluiten bij de 
MR om iets over deze taak te vertellen. 

5  Verkiezingen MR leden  
Promoten MR hoe pakken we dit aan? 
 
 
 
 
Eén ouders zit dit schooljaar voor het 
laatst in de MR omdat haar dochter in 
groep 8 zit. Twee ouders zijn 
herkiesbaar, omdat zij al 3 jaar in de MR 
zitten. 
 

We spreken ouders 
persoonlijk aan waarvan wij 
denken dat ze 
geschikt/geïnteresseerd 
zijn. 
 
We schrijven een stukje 
voor de nieuwsbrief. Om de 
MR zo onder de aandacht 
te brengen. 

6 
Terugkoppeling 
Leerlingenraad 
 

Er zijn een aantal nieuwe leerlingen dit 
jaar aangesloten bij de leerlingenraad.  
Ze hebben zich ingezet dat de restjes 
van het kerstdiner op een goede plek 
terecht zijn gekomen, zodat mensen hier 
nog van konden genieten. 
Ook zijn ze groep doorbroken 
activiteiten aan het bedenken. 
 
Binnenkort zullen zij een presentatie 
geven aan de MR. 

De MR ondersteund de 
oproep van de 
leerlingenraad in de 
nieuwsbrief van mei ’19 
over het roken op het 
schoolplein. Wij willen deze 
oproep daarom nogmaals 
in de nieuwsbrief laten 
plaatsen. 
 
Ook doen we navraag of de 
asbaktegel verplaatst kan 
worden, dit was ook een 



wens van de 
leerlingenraad. 

 Volgende 
vergadering 

IKC raad 3: di 31/3  15.15 uur   

  
  

Rondvraag   - 

  Sluiting  
  

  

   


