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01 Studiemiddagen IKC Toermalijn Executieve Functies

• MAANDINFO

De teamleden van Peuterspelen, BSO en Onderwijs volgen samen een training
Executieve Functies op diverse woensdagmiddagen, dat was vorig jaar met
de aanbieder al ingepland. Wij hebben met het huidige rooster
(dat tijdelijk is vanwege de Corona richtlijnen) één middag geprobeerd meteen
na lestijd te starten, maar dat was geen succes.
Vandaar dat op woensdag 7 april en 19 mei de lessen eerder stoppen en uw kind
om 13.15 u vrij is.
We houden de lunchpauze met de kinderen op school.
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02 Rapport maart/april 2021
Op vrijdag 9 april krijgt uw kind een print mee, het zogenaamde rapport, over
de beschikbare resultaten van uw kind. Naast bevindingen van de leerkrachten
over het welbevinden en de werkhouding van uw kind staan er ook de cognitieve
resultaten op vermeld.
Evenals in juni/juli bij de Eind-Citotoetsen van 2019-2020 hebben wij ook nu weer
te maken gehad met niet al te gunstige onderwijs-situatie voor het afnemen van
de toetsen, want wij hadden een periode van Thuisonderwijs daaraan voorafgaand.
Wij missen hierdoor resultaten van methoden-gebonden toetsen en is
de berekening gemaakt over een enkele toets, eigenlijk te weinig voor een juiste
beeldvorming.
Wij willen u laten weten dat de Midden-CITO-resultaten van februari/maart ook
nu niet goed te vergelijken zijn met voorgaande jaren. Wel kunnen wij zien hoe
de kinderen er nu voorstaan en wat zij nodig hebben om optimaal te groeien!
De leerkrachten van de groepen 6 en 7 zullen in juni 2021 van ieder kind
de ouders oproepen om het Ontwikkelings-Perspectief (OPP) te
bespreken. Deze informatie geeft inzicht over de mogelijke uitstroom naar het
Voortgezet Onderwijs. Bij groep 7 noemen wij dit het Voorlopig Adviesgesprek VO.
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03 De IKC-raad
Maandag 15 maart heeft de IKC-raad bestaand uit Oudercommissie-ouders
Tinteltuin, oudergeleding van de MR, personeelsgeleding van de MR en de directie
een bijeenkomst gehouden en is de stand van zaken t.a.v. Peuterspelen, BSO en het
Onderwijs aan de orde geweest.
Twee punten lichten wij hieronder toe:
1.

Dag- en weekindeling na het betrekken van het nieuwe IKC-gebouw.

Op vraag van ouders en personeelsleden is een onderzoek naar een ander
lesrooster gestart. Er zijn vele mogelijkheden en ook wettelijke richtlijnen, zowel
voor het onderwijs aan de kinderen als de CAO van het personeel.
*Wat zijn de voor- en nadelen van andere lestijden?
Voor de kinderen is creëren van rust en routine in alle opties van belang voor hun
welbevinden en effectief volgen van onderwijs. Dat is tegelijkertijd ook positief
voor het werk van het personeel.
Voor ouders kan minder reistijd op een dag meer rust geven en daarmee ook voor
het kind en vervolgens de leerkracht. Hierbij zou een continurooster een optie
kunnen zijn.
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De eerste stap van het onderzoek was gericht op het team, want voordat wij
ouders bevragen moeten enkele opties bij het team nagevraagd zijn.
B.v. Wie past er tijdens de lunchpauze op de kinderen?
Mocht er interesse zijn voor een continurooster, dan geeft de CAO voor het
personeel aan dat er tussen 10.00 u en 14.00 u een half uur pauze zonder
aanwezigheid van kinderen moet zijn.
a: Personeel gaat bij toerbeurt toezicht houden of neemt 30 minuten pauze. Soms
zal dat dan 2x 15 minuten op een lesdag moeten zijn.
Let wel: De inzet van ons betaalde personeel voor toezicht van de kinderen tijdens
hun lunchpauze kost tijd en geld, die normaal gesproken naar het onderwijs zou
moeten gaan!

Activiteiten
1 april
Paasviering ‘Vriendschap’ (zie
maandinfo van maart)
2 en 5 april
Kinderen vrij i.v.m. Goede
Vrijdag en Pasen
7 april (+ 19 mei)
Groepen 1 t/m 8 gaan om 13.15
u uit i.v.m. studiemiddag van de
teamleden.
12 april
Groepen 1 t/m 8: Rapport mee
naar huis!
13 en 15 april
Groepen 2: Screening door de
GGD logopedist
15 april
Groep 7: Kranslegging bij het
oorlogsmonument
20 en 21 april
Groep 8: Centrale Eindtoets
23 april
Alle groepen: Koningsspelen
26 april – 7 mei
meivakantie

b: TSO -medewerkers inzetten voor toezicht kost geld dat door de ouders betaald
zal moeten worden.
* Een andere overweging is ook de keus voor 4 of 5 gelijke dagen.
Een optie waarbij kinderen dagelijks na lestijd iets meer tijd voor andere zaken als
sport, muziek en andere culturele activiteiten of huiswerk hebben. Met een optie
voor één (woens-)middag met meer tijd, waarop zwemlessen en clubs open zijn en
de personeelsleden hun scholing moeten volgen.
*Daarnaast is het mogelijk dat na het onderzoek en bevraging van ouders en
personeel het huidige rooster gehandhaafd blijft.
Kortom: Verandering van onderwijstijden is complexer dan men op het eerste
moment denkt.
Goed onderzoek is nodig voordat wij beslissen en wij zullen u als ouders hierin
betrekken.
Ter aanvulling willen wij opmerken dat het rooster dat wij momenteel gebruiken
n.a.v. de laatste RIVM en Onderwijsrichtlijnen tijdelijk is en hierbij mogen wij
afwijken van de wettelijke regelingen, het is immers overmacht! Op deze wijze
kunnen en mogen wij het niet blijven uitvoeren.
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2.
IKC Toermalijn Huisvesting
Eerder hebben wij laten weten dat de procedure van de aanbesteding in maart
afgerond zal worden. Het Aannemersbedrijf Ooms Bouw en Ontwikkeling zal onze
nieuwe IKC-gebouw gaan bouwen. Dit bedrijf is een bekende in de Zaanstad en
heeft ook al een andere school voor Agora gebouwd. Wij wachten met spanning af
op de planning van de realisatie en de eerste contacten over de start van de bouw!
Nieuwe bestemming huidig Meubilair
Wij nemen het huidige meubilair niet mee naar het nieuwe gebouw. Natuurlijk
proberen wij tot de verhuizing alles zo netjes en fris mogelijk te houden, maar wij
hebben het een zodanig lange tijd gebruikt om het te mogen afschrijven. In het
nieuwe gebouw gaan wij nieuw meubilair gebruiken.
Wij verwachten tussen de zomervakantie en de kerstvakantie 2022 te kunnen
verhuizen (wij zijn voorzichtig met het bepalen van de tijd). Op dat moment is het
de bedoeling dat al het huidige meubilair wordt afgevoerd. Liefst naar een goed
doel, zodat het een herbestemming krijgt! We denken aan scholen in andere
landen.

In totaal zijn er bijna 300 stoeltjes, tafels, ongeveer 20 groepstafels van diverse
hoogtes, 10 bureaus en een 40-tal kasten op wieltjes.
Mocht u een organisatie kennen, die mogelijk interesse heeft om in één keer heel
veel meubilair gratis te kunnen afnemen voor een nieuwe bestemming en ook zelf
het vervoer kan regelen. Dan kunt u contact opnemen met de directie.

04 De vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
Zie op website: schoolgids Agora
De vrijwillige ouderbijdrage (ook wel oudergelden genoemd) is bestemd voor
allerlei zaken die niet vallen onder de bekostiging van de rijksoverheid. U moet dan
denken aan het vieren van de feestdagen als Sint-Maarten, Sinterklaas, de
Kerstviering en Pasen. Maar ook schoolreisje, excursies, sport en spel e.d. worden
vanuit de ouderbijdrage betaald.
De hoogte van deze ouderbijdrage wordt samen met de medezeggenschapsraad
jaarlijks vastgesteld.
§
§
§

Ouderbijdrage voor groep 1 t/m 7 € 42,50
Ouderbijdrage voor groep 8 € 117,50 (€ 42,50 + eind groep 7 inning: €
75, - schoolkamp)
Ouderbijdrage voor Peuterspelen (wordt uit budget van TintelTuin
betaald)

Bij tussentijdse aanmelding na december wordt een lager bedrag in rekening
gebracht. Inning wordt door de administratie van Agora geregeld.
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Doorlopende machtiging: Voor ieder kind wordt er gevraagd om een doorlopende
machtiging af te geven, zodat Agora de ouderbijdrage automatisch kan incasseren.
Wanneer er geen machtiging is afgegeven krijgen ouders een factuur toegestuurd.
Incasseren wordt in september gedaan. Eventuele herinneringen worden verstuurd
in november, januari en april.
De MR zal zich in april buigen over de uitgaven van 2020-2021 en de begroting voor
2021-2022 vaststellen.

De maandinfo
wordt ook op
de website van
IKC Toermalijn
gepubliceerd

05 De Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft via TEAMS een bijeenkomst
gehouden op maandag 8 maart.
In de tussentijd hebben zij iedere groep een nieuwe
foambal voor het buitenspelen aangereikt en besproken
dat fijn samen buitenspelen mogelijk is als iedereen
rekening met elkaar houdt en voor het spelen van een spel
heldere spelregels afspreekt.
De Leerlingenraad houdt zich ook bezig met ideeën
verzamelen van alle kinderen voor de invulling van de
Meesters en Juffendag op 30 juni.

Blije buren
Verder beraden zij zich erover op welke wijze de kinderen van
Toermalijn onze wijk een blij moment kunnen bieden. De Gedichten van de
gedichtenmaand hebben in januari immers vele positieve reacties van bewoners
opgeleverd en een lach op vele gezichten gebracht!

06 De groepen 2
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GGD-logopedist: Ieder schooljaar worden de kinderen van de groepen 2 gescreend
door de GGD-logopedist en dat zal op 13 en 15 april in het schoolgebouw
plaatsvinden. De logopedist observeert naast juist gebruik van de mondmotoriek
en het functioneren van het gehoor, ook een belangrijk gedeelte van het taaldenken en de auditieve ontwikkeling van de kinderen.

Kinderen uit overige leerjaren kunnen ook opgeroepen worden als de observatie in
voorgaande Jaren daarvoor aanleiding geven. Dat is altijd na overleg met de
ouders.
Wennen in het lokaal van groep 3: Vanaf 30 maart brengen de kinderen van de
groepen 2 regelmatig een bezoekje in het lokaal van groep 3, zodat zij alvast
thuisraken aan de materialen en hoeken die zich daar bevinden. In de eerste
instantie zullen wij de groepen niet bij elkaar laten zijn en bezoeken zij apart het
lokaal, maar zo gauw het wel mogelijk is laten wij alle kinderen van de groepen 2
ook aan elkaar wennen.
Voorschot benadering: Vanaf groep 3 leren de kinderen leren m.b.v. werkschriften
van een reken- en leesmethoden. Dat is anders dan zij nu gewend zijn. Om in groep
3 succesvol mee te kunnen doen met de hele groep krijgen sommige kinderen en
hun ouders op advies van de leerkrachten in de komende periode werk mee om
alvast te wennen aan dit werk. Het is een fijne manier om het zelfvertrouwen en de
betrokkenheid van de kinderen te sterken en onze ervaring uit voorgaande
situaties is positief. Voor de betreffende ouders is het hierdoor ook inzichtelijker
welke verwachtingen er gesteld worden.

07 Centrale Eindtoets groep 8
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april vindt de Centrale Cito Eindtoets voor groep 8
plaats. De toets wordt ‘s morgens afgenomen. Tijdens de middag wordt voor een
aangepast ontspannen programma gezorgd. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op
deze dagen geen tandarts- of doktersafspraken enz. heeft?
Wij wensen de kinderen van groep 8 veel succes!
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08 Techniekevent Petz
Op dinsdag 16 maart had groep 7 de Promotie Event Techniek en Wetenschap
Zaanstad (www.petzaanstad.nl). Voor anderhalf uur gingen de kinderen zichzelf
onderdompelen in een doe-wereld vol technologie en wetenschap, zodat zij
kunnen ervaren hoe geweldig leuk en spannend technologie en wetenschap zijn.

Het is fijn dat steeds meer organisaties een online aanbod hebben voor het
onderwijs nu de excursies grotendeels vervallen.

09 Koningsspelen 2021
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Vrijdag 23 april worden de Koningsspelen op Toermalijn georganiseerd. Alle
kinderen van Peuterspelen tot en met groep 8 beleven een feestelijke sportieve
dag. Vanwege de richtlijnen sporten de kinderen met hun eigen groep en
leerkracht op een apart van de andere groepen gedeelte van het plein of
sportveld.
De sportdag van Peuterspelen vindt gedurende de week van 19-23 april iedere dag
plaats op hun eigen pleintje. Vrijdag 23 april wordt de sportdag van groepen 1-2 en
3 op het schoolplein van de Marktstraat gehouden en de sportdag voor de groepen
4 t/m 8 vindt plaats op de voetbalvelden van Saenden.
Het aantal hulpouders zal beperkt zijn. Wel rekenen wij erop dat Broeksevents
een extra leuke bijdrage kan leveren voor alle kinderen.
De lestijden zijn als gewoonlijk in deze periode n.l. tussen 8.30-13.45 u en voor de
groepen 7 en 8 tussen 8.45-14.00 u. Alle kinderen beginnen in hun eigen leslokaal
en lopen met hun groepsleerkracht naar hun sportplaats toe.
Er wordt voor een tussendoortje (eten en drinken) gezorgd. Uiteraard mogen de
kinderen wel een eigen flesje water meenemen en niet te vergeten hun
lunchpakket. Wij is de bedoeling dat alle kinderen sportieve kleding en schoenen
aan hebben, een rugzak met spullen en afhankelijk van het weer een extra
(regen)jas of vest.
Wij hopen samen met de kinderen op mooi weer en er een geslaagde sportieve dag
van te maken!

10 Kranslegging oorlogsmonument
Het thema Tweede Wereldoorlog, vrijheid en democratie
wordt in groep 7 uitgebreid behandeld.
Ieder jaar legt groep 7 ook een krans bij het monument aan
de Provinciale weg in het kader van 'Adopteer een
Monument'. Er wordt dan een gedicht voorgelezen,
vervolgens is er een moment stilte en het “Wilhelmus” wordt
gezongen. De kranslegging vindt donderdag 15 april rond
13:00uur plaats bij het monument aan de Provinciale weg.
Belangstellenden zijn welkom om de kranslegging op gepaste
afstand bij te wonen.

11 Personeel
Kaylee de Groen, leerkracht van groep 1-2A is voorspoeding hersteld van haar
voetoperatie en zal vanaf 1 april weer zelf haar eigen groep gaan begeleiden.
Op donderdag 1 april hebben wij Marjan Ligtenberg hartelijk bedankt voor het
invalwerk en afscheid van haar genomen.
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De volgende
maandinfo
verschijnt op
23 april 2021

