Jaarverslag IKC-raad

2021-2022

Leden IKC-raad
Oudergeleding: Nicolien Lamers(oudergeleding vanuit school), Petra van Dreumel (oudergeleding vanuit
school), Maarten Gunsing (oudergeleding vanuit school) en Leonie van de Kamp (oudergeleding vanuit de
opvang).
Personeelsgeleding: Laurie Peters (personeelsgeleding vanuit school), Rianne Geurts (personeelsgeleding
vanuit school), Ingeborg de Koning (personeelsgeleding vanuit de opvang) en Mariska Erdhuizen
(personeelsgeleding vanuit de opvang).
Petra en Rianne hebben afwisselend de rol van voorzitter op zich genomen. Maarten heeft de rol van secretaris
ingevuld. Ingeborg heeft de notulen van de vergaderingen opgesteld.
Vergaderingen
De IKC-raad heeft dit schooljaar 6 geplande vergaderingen gehouden. Er is 1 extra online vergadering geweest
rondom het ‘5-gelijke dagen model). Er zijn in totaal dus 7 vergaderingen geweest. Hiervan zijn 4 vergaderingen
online geweest en 3 live op school.
Behandelde onderwerpen:

















Informatie vanuit de Centrale Lingeraad
Inspectie bezoek Marang
Verkeersbrigade Marang
Certificering PBS
Communicatie via PARRO vanuit onderwijs en opvang
Vrijwillige bijdragen aan OR en de kascontrole
Vakantierooster
NPO Gelden
Begroting
IKC gids en jaarplan
Uitleg Schoolmonitor
Werkdrukverlagende middelen
Verdeling lesgroepen
Inzet onderwijs- en opvang personeel
Aanpak Coronamaatregelen het onderwijs
Gezonde voeding en gezonde school

Omstandigheden m.b.t. Corona binnen de IKC-raad
De IKC- Raad heeft 4 online vergaderingen gehad i.v.m. met de corona maatregelen. Na het versoepelen van de
maatregelen zijn we weer gestart met live vergaderingen.
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Omstandigheden m.b.t. Corona binnen het reguliere onderwijs
In dit schooljaar zijn er nog corona maatregelen van kracht geweest. Ouders werden tot maart verzocht om
buiten het schoolplein te wachten op de kinderen. Ouders mochten niet het schoolgebouw binnen tot deze
periode. Op de gangen hadden de kinderen van de bovenbouw en het onderwijspersoneel mondkapjes op. In
de klas mocht dit weer af. Na de versoepelingen van de coronamatregelen was het mondkapje niet meer
verplicht. En mochten ouders van de kleuterklassen weer op het plein de kinderen brengen en halen. Ouders
mochten de kinderen van de opvang weer binnen op halen

Groepsformatie schooljaar 2021-2022
De IKC raad is meegenomen in de keuze om schooljaar 2020-2021 te starten met 3 combinatie groepen en 5
enkele groepen.
Te weten: 2 keer groep 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 7 en 8.
Hiervoor is in een vergadering toestemming gegeven.
Centrale Linge raad
De Centrale Lingeraad (CLR) is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle IKC’s, basisscholen en
kinderopvang binnen de stichting de Linge. De CLR bestaat uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR : basisschool), de centrale oudercommissie kinderopvang (COC) en de ondernemingsraad personeel
kinderopvang (ORK).
Mariska heeft deelgenomen aan de CLR. De informatie vanuit de CLR is na elk overleg gedeeld met de IKC Raad
via Maarten. Het vertrek van de directeur- bestuurder is een belangrijk bespreekpunt geweest in dit schooljaar.
IKC-jaarplan en schoolgids
Het IKC jaarplan loopt nog tot 2024. Het jaarplan is wel weer geëvalueerd en bijgesteld. Dit geldt ook voor de
schoolgids voor het schooljaar 2022-2023.
Evaluatie werkdruk verlagende middelen en inzet NPO gelden
Voor elke basisschool is er een budget vrij gemaakt door de overheid op basis van eventuele
onderwijsachterstanden door de coronamaatregelen. Deze ‘ NPO’ gelden zijn in het afgelopen schooljaar
ingezet voor extra materiaal ( o.a. chromebooks), een lees- en rekenspecialist voor de leerlingen. Daarnaast is er
extra personeel ingezet waardoor er minder combinatieklassen nodig waren en de klassen dus kleiner werden.
De IKC Raad heeft ingestemd met de wijze waarop de NPO Gelden zijn ingezet.
Enquête 5-gelijke dagen model
Aan het begin van het schooljaar 2021- 2022 heeft het bestuur van IKC Marang en presentatie rondom het 5gelijke dagen model gedeeld met de IKC- Raad en de ouders. In november is in de nieuwsbrief aangegeven dat
de inzet van het 5- gelijke dagen model wordt onderzocht. De IKC- Raad heeft in januari een enquête onder de
ouders gedeeld waarin ouders konden aangeven of ze het 5- gelijke dagen model vanaf schooljaar 2022-2023
geïntegreerd zouden willen zien in het onderwijs. De meningen hierin waren verdeeld, maar er waren meer
ouders die het model voor het komend schooljaar nog niet zagen zitten. De IKC- raad heeft een advies
geschreven en aangeboden aan de directie. Hierin heeft de IKC- raad aangegeven komend schooljaar meer
informatie te verstrekken aan het onderwijspersoneel en de ouders en in het jaar 2022-2023 te bespreken of
en vanaf wel jaar het model kan worden ingevoerd.
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Gezonde voeding
De oudergeleding heeft het onderwerp gezonde voeding een aantal keer terug laten komen in de vergadering.
De oudergeleding vroeg de onderwijsgeleding na te gaan binnen het onderwijsteam welke maatregelen
mogelijk zijn om gezonde voeding meer te stimuleren. Mede door de coronamaatregelen was er een tendens
ontstaan dat bijvoorbeeld traktaties ingepakt en meer ongezond waren. Ook werd door de onderwijsgeleding
geconstateerd dat kinderen geregeld ongezonde zaken meenamen naar school. Rianne heeft een presentatie
gegeven binnen het onderwijsteam rondom de gezonde school. Ingeborg heeft met Evi dit onderwerp verder
onderzocht wat in dit jaar heeft geleid om gezonde traktaties te adviseren en aan de ouders te melden dat eer
fruit wordt meegenomen voor het 10-uurtje.
Personeelstekort opvang
Dit schooljaar heeft de opvang te maken gehad met veel personeelstekort. Dit is in het afgelopen schooljaar
voornamelijk opgevangen door personeel van IKC Marang. Het onderwerp is meerdere malen in de vergadering
met de IKC-raad besproken.
Instemmings-en advies onderwerpen
De IKC-raad heeft ingestemd met de formatie van de huidige groepen.
De IKC-raad heeft ingestemd met het vakantie rooster en de studiedagen.
De IKC-raad heeft ingestemd met de werkdrukverlagende middelen.
De IKC- raad heeft ingestemd met de inzet van de NPO Gelden
De IKC-raad heeft ingestemd met het geldende schoolplan voor de jaren 2020-2024 en deze bijgesteld.
De IKC-raad heeft ingestemd met het schoolplan voor komend jaar.
De IKC-raad heeft een enquête onder de ouders verspreid rondom het 5- gelijke dagen model, en hier een
advies op gegeven.
De IKC Raad heeft een advies gegeven rondom het beleid van gezonde voeding.

IKC-raad 2021-2022
Aan het eind van het schooljaar heeft Leonie van de Kamp afscheid genomen als vertegenwoordiger van de
oudergeleding van de opvang van de IKC raad. Hiervoor is al een vacature uitgezet waar waarschijnlijk al een
kandidaat uit naar voren komt voor het komende jaar. Laurie Peters neemt afscheid van Marang en van de
IKC- raad. Jessica van den Dam neemt haar taken in de IKC-raad over. Bij de eerste vergadering van het nieuwe
schooljaar worden de taken binnen de IKC- raad opnieuw bekeken en verdeeld.
Contact met de IKC Raad
Voor vragen, opmerkingen, suggesties etc. kunt u contact opnemen met de IKC raad via ons mailadres:
ikcraadmarang@delinge.nl
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