
Notulen IKC Raad dinsdag 15 september 2020 

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

1. Opening en vaststellen agenda 

Dit is de eerste vergadering van Suzanna Marijnissen (MR lid), we heten haar welkom en maken 
kennis met elkaar. Aan de agenda zijn twee punten toegevoegd: Evening project peuterspelen en 
Konnect voor personeel en klanten Tinteltuin.   

2. Taakverdeling binnen IKC raad 

De taakverdeling met bijbehorende jaarplanning is besproken en bevestigd.   

3. Oriëntatie continurooster  

In de vorige vergadering is stilgestaan bij de verschillende vormen van continurooster, welke 
afspraken in het onderwijs gelden en welke ervaringen er bij andere scholen zijn. Dit overleg staan 
we stil bij het vervolg. De eerste stap is de mogelijkheden bespreken in het team: wat ziet het team 
zitten en wat is passend binnen de CAO? Als uitgangspunt wordt meegegeven dat de ouders niet 
hoeven te betalen voor het overblijven, omdat dat het beste aansluit bij de bevolking in Wormerveer 
en de Pionier ook geen vergoeding van ouders vraagt. De volgende IKC-raad lichten directie en MR 
(personeelsgeleding) de uitkomst hiervan toe.   

4. Evaluatie jaarplan/schoolplan en strategisch jaarplan 2020/2021 

Directie heeft toegelicht hoe het strategisch jaarplan tot stand is gekomen: o.a. verbeterpunten uit 
de audit en tevredenheidsonderzoek zijn meegenomen.  Afgesproken wordt dat het thema ‘nieuw 
IKC gebouw’ apart terugkomt in de IKC raad, omdat het nieuwe gebouw ook een andere manier van 
werken vraagt.  

5. Ideeën ouderplatform (16 maart 2021 gepland) 

Het organiseren van een ouderplatform is lastig in deze (Corona)tijd. Mocht het tegen die tijd lukken, 
dan lijkt het thema Continurooster een mooi onderwerp om te bespreken.    

6. Evening Project 

Doel was om door onderzoek te achterhalen wat het effect van het uitbreiden van het aantal uur en 
verlaging van de leeftijd voor start peuterspelen (van 2,5 naar 2 jaar) is. Om dit goed te kunnen 
onderzoeken is fysieke aanwezigheid noodzakelijk. Vanwege Corona is besloten om dit onderzoek uit 
te stellen.   

7. Konnect voor personeel en klanten Tinteltuin 

Katrin licht toe dat eind september nieuw communicatiemiddel start (vergelijkbaar met Parro).  
 

8. Mededelingen 

Directie: zoon voor Wendy en Barry en broertje van Tijn (Jens) en dochter voor Marjolijn en Raymond 
(Juliette). Verder over de nieuwbouw de mededeling dat de aanbesteding is gestart, waarover in 
december duidelijkheid moet komen (is er een partij die de school kan bouwen?).    
 

 

 



9. Communicatie 

Vervolg op de behoeften peiling voor het continurooster. Verder wordt aandacht gevraagd om de 
ouders goed te informeren over de mogelijkheden van contact tussen leerkracht en ouders in 
Coronatijd.   

 

Notulen MR dinsdag 15 september 2020 

1. Resultaat M-toetsen en resultaat E-toetsen 

De directie licht de resultaten toe aan de hand van scores op schoolniveau. Vanwege Corona heeft de 
E-toets als een nulmeting gediend (‘hoe is de ontwikkeling geweest van de leerlingen in de afgelopen 
bijzondere periode met thuiswerken enz.’). Om op basis hiervan te bepalen wat er in het nieuwe 
schooljaar nodig is.  

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden vastgesteld en gepubliceerd op de website.  

 

Notulen OC dinsdag 15 september 2020 
 
Er zijn geen aanvullende agendapunten besproken voor de OC-leden. 

 


