
Beste ouder(s)/verzorger(s) van het toekomstig IKC,

Aanstaande dinsdag vindt een Webinar plaats waar we het TIJDPAD en het PROCES betreffende het toekomstig IKC toelichten. 
Het liefst hadden we de voordeur voor jullie opengezet, helaas is dit door geldende COVID restricties onmogelijk. De nog 
geldende beperkingen zorgen ervoor dat we hebben moeten besluiten om dit via een Webinar via teams te gaan doen. 

Jullie zijn van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen dinsdagavond 7 september vanaf 19.30 uur.  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Deze presentatie gaat over het PROCES en het TIJDPAD dat we volgen om gezamenlijk het IKC vorm te geven 

Over de werkwijze, de inhoudelijke ambities volgt een tweede avond op maandag 25 oktober. Deze wordt voorbereid en 
georganiseerd door het projectteam. Wij hopen deze bijeenkomst wel fysiek plaats kan vinden op school en zullen anders op 
zoek gaan naar een alternatieve locatie. 

Agenda van de avond
• Tijdpad van voornemens tot nieuwbouw (2010  tot heden)
• Wie zijn betrokken: bestuur, gemeente, projectteam.
• De stenen, hoe gaat het gebouw eruitzien
• Tijdelijke huisvestiging, waar, wanneer
• Van een gezamenlijk vergezicht naar één team
• Volgende bijeenkomsten

Deze Webinar is als volgt technisch georganiseerd:
• Via het aanklikken van de link kunt je deelnemen aan de Webinar. 
• Je kunt de link zelf doorsturen naar andere mailadressen van jezelf of andere geïnteresseerden. 
• Vanwege het grote aantal verwachtte deelnemers zullen alleen de presentatoren zichtbaar in beeld en hoorbaar zijn.
• Vragen kunnen gesteld worden via de Chat en zullen voor zover mogelijk tussendoor beantwoord worden. Mocht dat niet 

mogelijk zijn dan zullen we hierop later terugkomen.
• De presentatie zal worden opgenomen en daarna zichtbaar zijn op www.ikcsp.nl zodat ook geïnteresseerden die niet 

aanwezig kunnen zijn deze terug kunnen kijken.
• Hiermee hebben we ook besloten om de eerder aangekondigde bijeenkomst van woensdagochtend 8 september te laten 

vervallen.

We adviseren je de link vooraf uit te proberen en hopen dat je in de gelegenheid bent de Webinar dinsdag vanaf 19.30 uur bij te 
wonen. 

We willen je vragen vooraf de informatie op www.ikcsp.nl (ook bereikbaar door met uw mobiel de QR code 
te lezen) te bezoeken. Veel informatie over de IKC ontwikkeling is daar terug te vinden. 

Tot dinsdag, Sascha, Sylvia, Elfred, Stef en Frans

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNjMDZhMDItZmU0My00YWYxLWEwMmMtZDJhMWRkZmUzNjE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a827f0d1-bdd2-41d8-bc2d-9edd5b539a32%22%2c%22Oid%22%3a%221fbfba12-0752-4b67-a8e6-6515228a1c41%22%7d
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