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Verslag van bijeenkomst van 6-3-2018

Waarom we dit doen is omdat we een fantastische, toekomstbestendige “school’
willen voor generaties kinderen. Dat spreekt aan en herinnert ieder er weer aan waar
we hier vanavond voor zijn. Kijkend naar het visiedocument, de basis van al ons
handelen.
Op de website www.ikcl.nl wordt met regelmaat verslaglegging gedaan over het proces.
Dit is iedere keer als er een informatieve bijeenkomst is of gaat komen.
Op 5 september 2017 was er een bijeenkomst over het IKC.
Op deze avond hebben we gesproken over andere tijden, het gebouw, normen en waarden,
identiteit, activiteitenaanbod en buitenruimtes. Deze onderdelen zijn allemaal meegenomen
naar werkgroepen waar wij na deze avond mee gestart zijn.
Er is een M.T. bestaande uit de directies van de organisaties, zij komen ongeveer 7 keer per
schooljaar bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Een vast onderwerp zijn de
werkgroepen die nu lopen.
- Identiteit
- Pedagogische visie
- Andere tijden
- Teambuilding
- Jonge kind werkgroep
In deze werkgroepen zitten vanuit alle organisaties teamleden. Zij hebben samen met
regelmaat afspraken waarin dit onderwerp aan bod komt.
Daarnaast zijn er ook werkgroepen die bij het M.T. lopen. Dit zijn
- Tijdelijke huisvesting
- Ouderbetrokkenheid
In het schooljaar 2018-2019 zullen hier andere werkgroepen bijkomen m.b.t. de
ontwikkeling.
- onderwijsconcept
- opvang en naschoolse activiteiten
- overleg teamleden in bouwgroepen
Naast het M.T. is er ook een M.T. bouwoverleg. Dit overleg vindt plaats met de architect,
DP6. Hier wordt steeds gekeken naar het ontwerp van het gebouw en worden aanpassingen
gedaan. Wij hebben nu 5 keer bij elkaar gezeten en inmiddels zijn de klaar met de VO fase,
het voorlopige ontwerp. Nu gaan we verder met de DO fase, het definitieve ontwerp.
Alle punten die in het M.T. en M.T. bouw besproken worden worden teruggekoppeld in de
stuurgroep. Hierin zit de gemeente met de bestuurders van alle partijen.
Zij houden de stand van zaken bij waaronder ook de financiën.
Omdat er op allerlei niveaus gekeken wordt naar een zo optimale samenwerking hebben de
drie directeuren van de basisscholen ook een keer per 6 weken een overleg. Hier kijken we
naar de lopende zaken maar ook naar punten waarin we in ontwikkeling van onderwijs meer
naar elkaar kunnen komen.

In december is er een eerste bijeenkomst geweest van MR’en en OC. Er zal dit schooljaar
nog een bijeenkomst plaatsvinden. Hier wordt gekeken naar welke constructie deze organen
straks gaan krijgen in het IKC.
In februari zijn alle OR’en van de scholen ook een eerste keer bij elkaar geweest om te
kijken waar hier een verbinding te vinden is tot en naar elkaar.
Waarom we het zo aanpakken is omdat we heel erg inzetten op verbinding, maar wel
heel gericht. Dus eerst inzetten op verbinding tussen management en bestuurders, en
dat ook borgen. ( vandaar de stuurgroep inclusief gemeente die zorgt voor borging).
Vervolgens inzetten op samenwerking, inclusief informeren en betrekken van alle
medewerkers met elkaar. En van de ouders, die we zo goed als kunnen informeren en
raadplegen, allereerst de formele organen, MR en OC, maar, door deze avonden, zeker
ook het raadplegen van alle andere ouders.
Hierna zijn alle werkgroepen aan bod geweest en hebben zij verteld wat er in deze
werkgroepen gebeurd. Daarna zijn ouders in groepen uit elkaar gegaan en hebben ons tips
en aanbevelingen gegeven. Deze punten nemen wij weer mee in onze overleggen.

