Vacatures IKC-raad
Wat is een IKC-raad
De IKC-raad is een samenwerking tussen de Medezeggenschapsraad uit het reguliere
onderwijs en de oudercommissie vanuit de kinderopvang SKH.
Onze bevoegdheden zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet
medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in
artikel 6 en 8 van de wet.
De raad bestaat officieel uit:
• 2 ouders namens het reguliere onderwijs
• 1 ouder namens de kinderopvang, de naschoolse opvangen en de peuterspeelzaal
• 2 Leerkrachten namens de medewerkers in het reguliere onderwijs en de
Internationale Taalklassen
• 1 Pedagogisch medewerker namens de medewerkers uit de geleding van SKH
(kinderopvang, de naschoolse opvangen en de peuterspeelzaal)

Vacatures
Met ingang van het nieuwe schooljaar (maar ook eventueel voor dit lopend
schooljaar) zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste ouders die onze raad
willen versterken. Zowel vanuit de SKH (kinderopvang, naschoolse opvang en
peuterspeelzaal) als vanuit het reguliere onderwijs (plus Taalklassen).
Wij staan altijd open voor betrokken ouders die ideeën aandragen, maar die zich
ook hiervoor willen inzetten voor verdere verbetering van het IKC voor de
kinderen.
Op IKC Wereldwijs wordt hard gewerkt met een goed team om uw kind een uitdagende,
veilige en goede leeromgeving te bieden. De IKC-raad ondersteund door te luisteren, te
adviseren en te controleren. Wij, als IKC-raad gaan de uitdagingen die de samenleving en
de ouders stellen aan het IKC samen met het team positief tegemoet.
Buiten onze standaard verantwoordelijkheden zijn wij bijvoorbeeld momenteel betrokken bij
het controleren en al dan niet ongevraagd adviseren in verbetering van de samenwerking op
het IKC, met name tussen SKH (opvang) en regulier onderwijs. Maar ook bij de dagelijkse
leiding en klimaatbeheersing in de gebouwen.
Bent U geïnteresseerd en wilt u meer informatie, neemt U dan contact op met onze voorzitter
Michiel van Kesteren (gvv14520@gmail.com).
Verdere informatie is ook te vinden op www.ikcwereldwijs.nl

