
Notulen IKC-raad dinsdag 10 november 2020 

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

1. Opening en vaststellen agenda 

Dit is de eerste vergadering van Nik Duyvendak (als vertegenwoordiger van het personeel in de MR), 
we heten Nik welkom. Daarmee is dit de laatste vergadering van Marjan Bohnenn. Zij heeft het 
personeel ongeveer 10 jaar vertegenwoordigd. Wij bedanken haar voor de inzet, betrokkenheid en 
deskundigheid.  

2. Stand van zaken continurooster 

In de vorige IKC vergadering is als uitgangspunt meegegeven dat de ouders niet hoeven te betalen 
voor het overblijven, omdat dat het beste aansluit bij de bevolking van Wormerveer en de Pionier 
ook geen vergoeding van de ouders vraagt. De volgende stap is de vraag aan het team: wat ziet het 
team zitten? Hiervoor wordt een enquête gehouden onder het personeel. In januari volgt de 
uitkomst.  

3. Stand van zaken Corona  

Het is steeds weer inspelen op een nieuwe situatie en per dag kijken wat er op Toermalijn afkomt. 
Uitgangspunt is dat als een leerkracht niet kan komen/ziek is, de afwezigheid eerlijk wordt verdeeld 
op school. Tot nu gaat dat goed en de communicatie met ouders verloopt ook goed.  

4. Stand van zaken nieuwbouw 

De planning van de nieuwbouw is toegelicht (zie hieronder). De uiterlijke termijn van inschrijving en 
voorlopige gunning is van belang. Dan weten we of er een partij is die de school kan gaan bouwen. 
Zodra dat bekend is, kan een concretere planning van start/einde bouw en oplevering worden 
bepaald.  

 

5. Stand van zaken NT2-onderwijs 

Lydia ligt toe dat de teamscholing het eerste half jaar o.a. aandacht heeft voor taalonderwijs en hoe 
hiermee om te gaan in relatie tot andere culturen/talen. Tinteltuin neemt ook deel aan deze 
scholing, in het kader van een doorgaande leerlijn.  

6. Mededelingen (Directie, OC, MR) 

Er is vooral stilgestaan bij personele ontwikkelingen: leerkracht start in januari weer na 
zwangerschapsverlof, vervanging bij peuterspelen.  

 



7. Communicatie 

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan het vertrek van Marjan Bohnenn uit de MR en welkom 
van Nik Duyvendak.  
 

8. Notulen vorige vergadering 

De notulen wordt per mail verspreid voor akkoord. 

9. Rondvraag 

Naar aanleiding van het verzoek de vorige vergadering om de ouders goed te informeren over de 
mogelijkheden van contact tussen leerkracht en ouders in Coronatijd.  Communicatie via Parro wordt 
positief ervaren. Ook de oudercommissie is tevreden over de communicatie via Konnect. 

 

 

 


