
Notulen IKC-Raad dinsdag 19 januari 2021 

Aanwezig: Lydia Sommeijer, Mascha Wijnands, Katrin Meijer, Marjan Bohnenn, Suzanna Marijnissen, 
Nik Duyvendak, Wendy Henstra, Eva, Linda en Linda Jonker (notulen). 

1. Opening en vaststellen agenda 

Dit is de eerste vergadering weer van Wendy Henstra na haar zwangerschapsverlof. Daarbij is het de 
eerste vergadering van het nieuwe jaar, waarbij het lijkt dat er vooruitzicht is op betere tijden (vaccin 
in aantocht), maar dat het ook betekent dat we eerst nog even flink moeten doorbijten.  

Aan de agenda wordt het punt ‘klanttevredenheidsonderzoek BSO en Peuterspelen’ toegevoegd.  

2. Stand van zaken continurooster 

Er heeft een peiling onder het team van leerkrachten plaatsgevonden. Daarbij zijn vragen gesteld 
over wel of geen voorkeur voor continurooster, welke weekindeling voorkeur zou hebben, 
bereidheid om pauze anders in te delen. En ook de vraag welke voor- en nadelen een continurooster 
kan hebben. De uitslag van de peiling is bekend en ligt nu voor bij de personeelsgeleding van de MR. 
Zij geven eind januari aan of zij wel of niet akkoord kunnen gaan. Als akkoord dan wordt er een 
peiling onder de ouders gehouden. Als niet akkoord, dan komt de vraag hoe verder terug in de IKC-
raad.  

3. Arbo-jaarverslag 2020 

Het arbo-jaarverslag is onderdeel van het thema veiligheid binnen de school. In dit verslag worden de 
incidenten verantwoord en daarbij aangegeven of en wat er verbeterd kan worden. Gevraagd wordt 
naar de brandveiligheid. Daar vindt regelmatig een controle vanuit de brandweer voor plaats.  

4. Stand van zaken Nieuwbouw  

Er was hoop op nieuws, maar ten opzichte van de vorige vergadering is nog niet bekend of er een 
partij is die de school, binnen het vastgestelde budget, kan gaan bouwen.   

5. Stand van zaken Coronavirus 

We staan stil bij de situatie waarin de kinderen opnieuw vanuit huis les krijgen. Toermalijn ziet het 
beroep op de noodopvang (voor ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen) groeien. Fijn 
dat de noodopvang nu vanuit de eigen locatie is georganiseerd. Voor peuterspelen/BSO zijn alle 
ouders gebeld. Blij dat de kwetsbare kinderen naar Toermalijn zijn blijven komen.  

6. Veranderingen inrichting Peuterspelen 

De inrichting van Peuterspelen is aangepast, waarbij de ruimte te delen is en op deze manier in 
kleinere groepen gewerkt kan worden.   

7. Klanttevredenheidsonderzoek BSO en Peuterspelen 

Peuterspelen heeft een 8,1 . Positief zijn onder andere de mate van prettig voelen, openingstijden en 
speeltuin. Aandacht vraagt de inrichting binnen en buiten/uitstraling.  

BSO heeft een 7,8. Positief zijn onder andere vertrouwde gezichten, deskundigheid en mate van 
zelfstandigheid. Aandacht vraagt de informatie over de ontwikkeling van het kind en de inrichting 
binnen&buiten.  
 
Voor zowel BSO als Peuterspelen geldt aandacht voor de invulling van de vrije tijd. Idee is om voor 
het BSO beleid de kinderen meer te betrekken en voor de Peuterspelen het (meer) organiseren van 
ouderactiviteiten (als dat weer kan) zodat op deze manier meer contact met ouders.  



Tinteltuin gaat met de aandachtspunten aan de slag (hoe willen we daar invulling aan geven) en 
communiceert hierover naar de ouders.  

8. Mededelingen (Directie, OC, MR) 

Er is vooral stilgestaan bij personele ontwikkelingen. Daarnaast de mededeling dat Agora extra 
devices beschikbaar heeft voor kinderen/ouders zonder devices thuis.  

9. Communicatie 

In de nieuwsbrief besteden we aandacht (met foto’s) aan de nieuwe indeling van peuterspelen en 
aankleding van de BSO.  

10. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld. 

11. Rondvraag 

Hier is geen gebruik van gemaakt.  

 

Volgende vergadering 

- 16 maart 2021 
- 1 juni 2021 
- 29 juni 2021 (reserve) 

 

 

 


