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IKC-RAAD
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Het schooljaar 2015 – 2016 stond voor de invoering van het IKC, de school de opvang en ook de
medezeggenschap . Door Uniek was de CUR ingevoerd en hiervoor was van alle afzonderlijke MR
raden toestemming nodig. Dit is dan ook gegeven.
Ook de vorming van de eigen IKC raad was een punt wat dit jaar vorm gegeven moest gaan worden. De
beslissing is uiteindelijk gevallen op 14 juni om akkoord te gaan met de regelementen die opgesteld
zijn door Uniek en zo met de OC van de opvang de OR, personeel uit de opvang en de oude MR een
IKC raad te vormen.

De vorming van de IKC raad is dan ook langzaam begonnen. De vergaderingen van de OC opvang en MR
onderwijs zijn samengevoegd en zal het vergaderschema dat door de CUR is opgesteld worden
gevolgd.
Aankomend schooljaar zullen de afzonderlijke leden nog allemaal in de IKC-raad zitten waarbij van
tevoren word vastgesteld wie er stemrecht heeft. Dit om te voorkomen dat de verhouding tussen
ouders en personeel verkeerd liggen.
Hierna zal de vorm van de IKC raad zoals in de regelementen is vastgesteld in werking treden
-

2 ouders Onderwijs

-

2 ouders Opvang

-

2 personeelsleden Onderwijs

-

2 personeelsleden opvang

SCHOOLTIJDEN 2016 -2017
Verder is er dit jaar besloten om de schooltijden voor alle vestigingen gelijk te houden. Punt van
discussie is geweest om de tijden van de Curacaolaan in de middag een kwartier op te schuiven. Dit
zou de leerlingen meer ruimte geven tussen de middag.
Overweging om het niet te doden is dat de afstand maar relatief klein was en dat het in de middaguren
voor de kinderen problemen met naschoolse activiteiten zou opleveren als ze een kwartier later uit
zouden zijn. Wel is afgesproken dat de tijden na een half jaar geëvalueerd zullen worden en dat er
dan als dit wenselijk zou zijn een correctie kan worden toegepast.

ANDERE ZAKEN
-

De begroting van de school
Schoolgids
Huisvesting
Personeelszaken
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Andere zaken die zijn behandeld zijn:
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BEGROTING MR 2016 – 2017

Begroting
Medezeggenschapsraad van Kampenschool
Kosten
opleiding Ouders en Coo
lidmaatschap Ouders en Coo
Afsluitingsdiner oid.
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onvoorzien
totaal kosten
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aantal
4
1
8

tarief
75,00
19,95
25,00

totaal
€ 300.00
€ 19.95
€ 200.00

60,05
€ 600,00

BIJLAGEN
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Als bijlagen zullen de notulen van de vergaderingen worden bijgevoegd.

4

MR notulen

31 – 08 - 2015
19:00 – 21:00
Willem Pijperstraat
1

Iedereen aanwezig.

Onderwerp
Welkom
Geen opmerkingen/ vragen over de notulen.
Vaste agendapunten
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IKC

5



Ouders kunnen zich ook bij Misja aanmelden voor de opvang.



Het is nog niet duidelijk hoe het management eruit gaat zien.



De nieuwe website wordt nu gevuld en gaat 1 januari de lucht in. De opvang zal ook
gebruik gaan maken van de Schoolpraat-app.



Daniëlle is de identiteitscoördinator. Zij draagt er zorg voor dat het proces van het
samenvoegen van het christelijke onderwijs en de openbare opvang goed verloopt.



Teamuitjes etc zullen voortaan gezamenlijk zijn.



Binnen het IKC zullen we dit jaar aan twee gezamenlijke thema’s werken. Het eerste
thema zal ‘Respect voor jezelf’ zijn. Gekoppeld aan familie.



Rond de kerst zal het nieuwe logo aan het team worden gepresenteerd.



In januari komt voor ouders de tweede helft van de kalender uit met daarop het nieuwe
logo.



De nieuwe visie is geschreven. Titia is bezit om een zorgplan op te zetten voor het
gehele IKC. Hierna voldoen we aan alle eisen voor het IKC.

Huisvesting


De gemeente is akkoord met drie opties voor het gebruik van de Curacaolaan.. Dit ligt
nu bij de bestuurders.

Vaststellen vergaderagenda:


23 november 2015 19.15uur -21.00uur



7 maart 2016



april 2016



13 juni 2016



27 juni 2016 (reserve)

Nieuwe MR statuten


Misja geeft uitleg over de statuten. 22 sept is er een informatiebijeenkomst over de
nieuwe structuur van de MR binnen het IKC. Graag iemand uit personeels-geleding
mee. Aangeven bij Misja. Göran neemt contact op met voorzitter van OC. Vragen graag
voor de 15e naar Göran. Deze stuurt ze van tevoren naar personeelszaken.

Rondvraag en sluiting
In verband met de taakuren graag voor de zomervakantie inventariseren wie van het
personeel de MR-cursus zal gaan volgen.
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Notulen MR vergadering 23-11-2015

Vragen over de vorige notulen.
Hoe gaat het samenvoegen van de christelijke & openbare identiteiten in zijn werk? Wat
is de rol van de Identiteit coördinator? Zij maakt een verbinding, leidt dit in goede
banen en bewaakt onze christelijke identiteit.

Respect voor jezelf als IKC thema: Hoe wordt dit vormgegeven? Misja geeft een korte
uitleg van de uitwerking van het thema begin dit schooljaar.

Nieuws uit de OR
Er zijn positieve geluiden van ouders over het nieuwe schoolplein.
Het extra kwartier geeft tussen de middag tijdsdruk voor ouders.
Grootte kleuterklassen: Gevoelsmatig zijn de kleutergroepen groter? Kunnen deze
kleiner?– nee. 32 zou de max zijn.
Wat gebeurt er met het BB-plein wanneer de noodlokalen weg zijn? – zie notulen
Kinderraad
Groepen naar Curaçaolaan. Idee vanuit OR: Groepen acht  Zij kunnen zelfstandig naar
deze locatie.
Verkeersveiligheid: de oversteeksituatie blijft onveilig. Is het een idee om hier in de klas
aandacht aan te besteden? Niet op de hoek staan voor/ na schooltijd. De OR gaat hier
verder over in bespreking.
27 juni wordt door Gaby geopperd als gezamenlijke vergaderdatum voor het eind van
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het jaar.
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Beleid ouderbetrokkenheid
Wijziging stuk: Advies- & instemmingsrecht.
Naschools aanbod. Natuuronderwijs & Programmeren.

Er is een tijdpad opgezet voor de invoering van het natuuronderwijs & het
programmeren voor kinderen.
.
Per jaargroep wordt één activiteit gekozen als naschools aanbod. Dit staat nog niet
definitief vast, maar wordt van tevoren vastgesteld zodat elke jaargroep weet wat het
aanbod dat jaar is.
Aan het begin van het jaar worden een onbeperkt aantal plekken voor inschrijving
opengezet: de Kinderraad zal
hieruit loten wie er aan de activiteit deel mogen nemen.
Misja stuurt ons de overeenkomst van de schenking van de Raspberry Pi’s & Gamma.

Vaste agendapunten:
IKC: Medezeggenschapsstructuur + tijdspad.
Goran probeert contact te leggen met de oudergeleding van het SKV.
De twee voorzitters gaan binnenkort met elkaar om de tafel om een opzet van het
tijdspad maken.

Huisvesting
Het advies vanuit de ouders is om de groepen acht aan de Curaçaolaan te huisvesten.
Deze kunnen namelijk zelfstandig naar de locatie lopen of fietsen. Voor kleuter- en
tussengroepen is het brengen en halen in combinatie met broertjes/zusjes aan de
Paterstraat/Willem Pijperstraat erg tijdrovend. Dit onderwerp komt tijdens aanstaande
studiedag met het team aan bod.

Begroting:
De begroting is nog niet af, het bestuur heeft uitstel gevraagd tot februari.
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Alle directeuren die in aanmerking komen om IKC directeur te worden gaan zich
scholen. Er komt een sollicitatieronde voor het vaststellen van de IKC leider.
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Notulen bijeenkomst 14 juni 2016

1. Afsluiting schooljaar OR & MR. Nieuwe datum wordt nog vastgesteld.

2. Ingekomen stuk van de adviesraad.
Göran zal hier een antwoord op schrijven. Deze aan ons voorleggen en
versturen.
3. Cito Analyse.
Uitleg van Misja over eindcito gr 8. Eindscore IKC = boven het gemiddelde.
Verwachting is om volgend jaar iets lager uit te komen.
Korte uitleg M- CITO & E-CITO leerrendement. M-CITO’s kwamen dit jaar lager uit dan
verwacht, hierop zijn acties ondernomen. Dit heeft een positief effect gehad op de ECITO’s.
KIJK: 0-4 jaar Kijkregistratie. V.a. volgend jaar groepen 1 & 2 Kijk-gesprek ipv
rapportgesprek.
4. Vaste agendapunten:
o Huisvesting.
Verbouwing Curacaolaan loopt goed. Tot nu toe is alles goed uitgevoerd.
WP: Lokalen/ gangen zijn geverfd.
Paterstraat: metalen stuk ingang ¾ wordt opnieuw geschilderd.
Kopieerhok wordt heringericht voor logopedie/ leesbegeleiding. Schakelklas in kamer
boven naast de trap.
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o Overige zaken vanuit het bestuur: Fusie met 5X0 gaat niet door.
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o IKC: Medezeggenschapsstructuur.
Wens vanuit voorzitter om opgeleid te worden alvorens te tekenen. Hier is tot op heden
geen mogelijkheid voor geweest. Na een stemronde hebben wij besloten akkoord te
geven om over te gaan naar een IKC Raad volgens de statuten. Marja stapt hier van
personeel onderwijs uit. Komend jaar blijft voor zover bekend iedereen i.v.m. het

tussenjaar om de IKC raad te vormen. Niet iedereen heeft hierin stemrecht, stemrecht
mag wisselen indien dit van tevoren is afgesproken. Dit wordt van tevoren vastgelegd in
notulen.

4. Vergadercyclus.
De vergaderdata voorgesteld door CUR worden door ons zoveel mogelijk aangehouden.
De eerste vergaderdata zijn: 5 september, 25 oktober, 13 december. De tijden blijven
hetzelfde. Inloop om 18.15u, start om 18.30u.
Graag doorgeven wanneer er niet meegegeten wordt ivm de ‘boodschappen’.

MR & OR moeten een jaarverslag & begroting maken. Plan is om inzichtelijk
te maken waar de ouderbijdrage naartoe gegaan is. Dit zal bij de nieuwe brief
voor de ouderbijdrage naar ouders uitgaan.
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5.
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