Notulen IKC raad vergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Notulist:

donderdag 18 juni 2020
14.30 uur
Het Noorderlicht, lokaal groep 3 of thuis via Teams
Wendy

Agenda
punt
1

Onderwerp

bijzonderheden

Opening

2

Notulen vorige
vergadering
(14-05-2020)

Aanwezig: Marijke, Mariëlle, Rianne,
Nathalie, Melissa, Antoine en Wendy
Goedgekeurd, kunnen op de site geplaatst
worden. Mariëlle vraagt dit na bij Rudolf.

3

Mededelingen directie
Formatie besproken. De keuzes die
• Formatie
gemaakt zijn, zijn door Antoine toegelicht.
• Oudertevredenheid *Doordat we minder leerlingen hebben
speiling
komend jaar heeft Antoine aan IJsselgraaf
meer formatie gevraagd en gekregen.
*Hierdoor kunnen we de groepen zo klein
mogelijk houden
*De onderwijsondersteuners zijn gezet bij
de groepen die de meeste aandacht
behoeven
*De werkdrukgelden zijn ingezet voor een
gymleerkracht. Guido gaat de gymlessen
van groep 3 t/m 8 geven. Voor groep 1 en
2 worden deze gelden ingezet voor extra
taalondersteuning.
Oudertevredenheidspeiling:
De OMR geeft aan dat uit de peiling blijkt
dat ouders;
* gezelligheid missen in de school.
* dat de school niet herkenbaar is als
school, denk aan de aankleding in en rond
de school.
* dat het niet makkelijk is binnen te lopen
voor ouders
* dat we moeten gaan werken aan een
goede naam, nu zijn er veel negatieve
geluiden over Het Noorderlicht.
Antoine geeft aan dat we hier wat mee
moeten en wil een PR commissie
oprichten. Deze Commissie gaat zich bezig

houden met het verbeteren van
bovenstaande punten.

4

Financiën MR
Aanschaf brievenbus
Mailadres MR

5.

Leerlingenraad

6.

MR leden werven /
samenstelling ouders /
leerkrachten

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Ook kwam naar voren de volgende
studiedag op het Suikerfeest te plannen
zodat alle leerlingen een gelijk aantal vrije
dagen hebben in het jaar.
Antoine neemt dit mee in de jaarplanning.
De MR heeft voldoende geld (circa 1000
euro) om iets extra’s te doen dit jaar voor
alle leerlingen.
Nathalie vraagt na of het mogelijk is een
suikerspinkraam neer te zetten in de laatste
week voor de vakantie of regelt een ijsje
voor alle leerlingen.(namens de MR)
De brievenbus is aangeschaft door
Nathalie en komt te hangen bij de
hoofdingang. Wendy regelt met Kees de
plek waar de bus komt te hangen.
Nathalie informeert of er een grote sticker
op kan met de tekst MR Ideeën Bus.
Volgende vergadering, nieuwe schooljaar

Janny, Rianne en Lotte nemen afscheid.
Nathalie regelt drie bonnen.
MR zal de komende tijd een ouder moeten
werven voor volgend jaar. Elk lid zal zich
inzetten om nieuwe ouders te benaderen.
Antoine zal dit nogmaals opnemen in de
nieuwsbrief.
Volgend jaar zal er een nieuwe notulist
moeten worden gekozen. Wie wil?

