
Notulen IKC Raad dinsdag 16 maart 2021 

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

1. Opening en vaststellen agenda 

De onderwerpen trendanalyse M-toetsen (deze zijn later afgenomen) en bepalen van de 
ouderbijdrage voor volgend jaar (begroting is nog niet ontvangen) komen de volgende vergadering 
op de agenda.  

2. Stand van zaken continurooster 

De personeelsgeleding van de MR heeft aangegeven niet akkoord te gaan met 2x 15 minuten pauze. 
Genoemde bezwaren waren o.a. een verzwaring van de werkdruk, te kort tijd voor de lunch, voorstel 
gaat ten koste van onderwijstijd. Hierdoor is het voorstel (zonder betaling) niet haalbaar. 
Afgesproken wordt om een concept informatiebrief en enquête voor een peiling onder de ouders op 
te stellen. Bij de optie voor een continurooster wordt dan uitgegaan van een bijdrage van ouders. 
Mascha neemt hiervoor het initiatief.  

3. Update nieuwbouw 

Goed nieuws, de bezwaarperiode is voorbij, er is een aannemer gevonden die binnen het 
beschikbare budget kan bouwen. De bouw kan starten! 
Als Toermalijn straks verhuist naar een nieuw gebouw, wordt het meubilair vervangen. Er wordt een 
oproep in de maandinfo geplaatst voor ideeën om dit meubilair aan een goed doel te kunnen 
schenken.   

4. Update coronatijd 

De kinderen zijn weer volledig naar school en het is rustig op de Toermalijn met het aantal klassen 
dat vanuit huis les moet krijgen. We staan verder stil bij de noodopvang en het feit dat ouders zien 
en spreken (steeds meer) gemist wordt.   

5. Nieuwe inrichting BSO en Peuterspelen 

De inrichting voor de oudste kinderen is aangepast en huiselijker. Bij de activiteiten kunnen de 
kinderen ook meer meebepalen. Bij peuterspelen zijn diverse materialen aangeschaft en de ruimte 
geschilderd.  
Katrin neemt ons mee in de belangrijkste doelen/onderwerpen in het jaarplan. 

6. Mededelingen (Directie, OC, MR) 

De directie meldt een opvallend groot aantal verhuizingen.  
 
Lydia vertelt ons over een training executieve functies voor het personeel (als aanvulling op 
Kaleidoscoop) om kinderen vaardigheden aan te leren om tot zelfsturing te komen (Executieve 
functies zijn doe-processen in het brein die ervoor zorgen dat we ons 
gedrag bewust kunnen sturen (bijvoorbeeld het trainen van het werkgeheugen, 
omgaan met prikkels, leren flexibel te zijn, leren plannen en ordenen). Zowel onderwijs als opvang 
volgt deze training. Idee is om hierover in een ouderplatform (als dat weer kan) aandacht aan te 
besteden. Daarnaast volgt het personeel ook individuele leertrajecten/netwerken zoals voor het 
jonge kind, rekenen en lees coördinator. 
 
Het is fijn dat de geplande activiteiten vanuit de ouderraad zoveel als mogelijk kunnen doorgaan 
(soms in aangepaste vorm, ook omdat de inzet van ouders beperkt moet zijn).    
 



Verkiezingen OC en MR: een oproep voor nieuwe leden voor de OC heeft niets opgeleverd. Vanuit 
BSO neemt Eva deel in de OC en vanuit Peuterspelen Rianne. Voor de MR is volgend schooljaar het 
laatste jaar van Linda Jonker (Cas zit dan in groep 8). Starten met nadenken/benaderen van een 
nieuw lid voor de MR.  

7. Communicatie 

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan de stand van zaken continurooster en de nieuwbouw.   

8. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld, met de opmerking dat de tekst onder ‘arbojaarverslag 2020’ een 
onjuistheid bevat. In de versie voor de website wordt dit aangepast.   

9. Rondvraag 

Suzanna vraagt aandacht voor het moment van openstellen van de oudergesprekken in het geval er 
meerdere kinderen op school zitten (en je als ouder dat handig bij elkaar wilt plannen).   

 

Volgende vergadering 

- 1 juni 2021 
- 29 juni 2021 (reserve) 

 

 

 


