
Notulen IKC Raad dinsdag 1 juni 2021 

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

1. Opening en vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

2. Stand van zaken continurooster 

Om het continurooster betaalbaar te houden, is het niet mogelijk voor iedere groep een TSO 
medewerker te organiseren. Bij zeer slecht weer, erg warm weer, bij calamiteiten of afwezigheid van 
TSO medewerker, is het soms wel nodig om als team bij te springen. Dat betekent dat ook bij deze 
variant het team moet instemmen, omdat dit te maken heeft met afspraken binnen de CAO.  
De vraag die nu voorligt is: gaan we door met de ouderpeiling of moet eerst duidelijkheid zijn van het 
team?  
Het team heeft aangegeven vast te willen houden aan de CAO, zodat zij hun tijd beschikbaar 
hebben/houden voor onderwijs. Daarmee is alles overwegende de conclusie om het huidige 
lesrooster voort te zetten. Lydia zet een uitgebreide toelichting inclusief overwegingen in de 
eerstvolgende maandinfo. 

3. Nationaal Programma Onderwijs 

De rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld voor het basis-, voortgezet en middelbaar 
onderwijs. Om hiervoor in aanmerking te komen, maken scholen een schoolprogramma op basis van 
een schoolscan. De MR moet goedkeuring geven. Mascha licht e.e.a. verder toe en vragen worden 
beantwoord. Het definitieve plan volgt in juni.  

4. Resultaten 

Lydia neemt ons mee in de resultaten op verschillende momenten. De resultaten zijn betrokken bij 
het opstellen van het schoolprogramma NPO (zie punt 3).    

5. Update nieuwbouw 

Voorzichtige planning is oplevering voor de zomer van 2022. Er zijn geen activiteiten gedaan rondom 
de eerste paal. Daarom is het idee om dat in het nieuwe schooljaar alsnog vorm te geven in 
combinatie met het 25 jarig bestaan van Toermalijn.  

6. Begroting en ouderbijdrage 

Mascha licht de begroting en meerjarenbegroting toe. De begroting is met name aangepast, omdat 
er minder kinderen op Toermalijn zitten. Met de extra middelen voor het Nationaal Programma 
Onderwijs kunnen de bezuinigingen opgevangen worden en daarnaast budget om extra in te zetten. 

Besloten is de ouderbijdrage gelijk te houden en de bijdrage voor het kamp (schooljaar 2022/2023) 
met 5 euro te verhogen.   

7. Vergaderrooster volgend jaar 

Is vastgesteld, met de aanpassing dat de eerste IKC raad van het nieuwe schooljaar 14/9 plaatsvindt. 
Ouderplatform is het thema zelfsturing. Datum nog bepalen. 

8. Mededelingen (Directie, OC, MR) 

Katrin licht een aantal punten toe: bezetting is redelijk stabiel/voorzichtige groei waarneembaar; 
geeft aan dat het evening project (uitbreiding aantal uren peuterspelen welk effect heeft dat op de 
verschillende leeftijdsgroepen?) na de zomer weer wordt opgestart, wil actief gaan werven nav 



nieuwbouw voor Peuterspelen en Kinderopvang, worden er na de vakantie aanpassingen gedaan aan 
de groepsopbouw zodat er meer splitsing mogelijk is van leeftijden.  

9. Communicatie 

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan: de uitkomst van onderzoek naar continurooster, 
ouderbijdrage, nieuwbouw, Nationaal Programma Onderwijs, herhaling oproep overnemen oud 
meubilair.    

10. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld.  

11. Rondvraag 

Suzanna vraagt naar de afwegingen die zijn gemaakt om niet elk jaar pasfoto’s te laten maken (o.a. 
inzet van onderwijstijd, onrustig in de school) en vraagt aandacht voor de communicatie (uitleg) 
hierover.   

Lydia vraagt aandacht voor het overnemen van het oude meubilair en neemt dit als herhaalde 
oproep mee in de maandinfo.  

We maken geen gebruik van de reservedatum (29 juni).  

Volgende vergadering 

- 16 november 
- 11 januari 
- 15 maart 
- 10 mei 
- 21 juni (reserve) 

 

 

 


