
Notulen IKC Raad dinsdag 16 november 2021 

Aanwezig: Lydia Sommeijer, Mascha Wijnands, Katrin Meijer, Suzanna Marijnissen, Nik Duyvendak, 

Wendy Henstra, Linda, Mounia Chouaref en Linda Jonker (notulen). Eva Huberts met afbericht.  

1. Opening en vaststellen agenda 

Er zijn twee nieuwe leden voor de oudercommissie peuterspelen: Mounia Chouaref en Jerry de Jong. 
We heten Mounia vanavond welkom in haar eerste IKC vergadering. Er is afscheid genomen van 
Rianne. De agenda is vastgesteld.  

2. Terugkoppeling van het tevredenheidsonderzoek 

Er is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de kinderen van de bovenbouw, medewerkers en 
ouders. De resultaten van de vragenlijsten zijn besproken in een afrondend gesprek met directie, 
ouders en teamleden. Het onderzoek is representatief. Het overall rapportcijfer is prima. De tips en 
tops zijn herkenbaar voor directie en het team. De uitkomst van het tevredenheidsonderzoek komt 
in de eerstvolgende maandinfo en in de vorm van een poster beschikbaar.    

3. Personeelsbeleid: het lerarentekort begint ons te raken 

Binnen Agora staan nu 18 vacatures open en 7 zwangerschapsverloven. Voor Toermalijn is voor 2 van 
de 3 verloven intern een oplossing gevonden, er wordt nog invulling gezocht voor een 
onderwijsassistent. Het gaat wel steeds meer knellen, ook met het oplopende tekort aan 
leerkrachten naar de toekomst. Binnen Agora worden mogelijkheden verkend om het personeel te 
verdelen over de scholen en blijft de optie om naar een vierdaagse schoolweek te gaan, open. Onder 
het personeel is een enquête gehouden over mogelijke oplossingen en voorwaarden. De 
personeelstekort speelt ook bij kinderopvang, waar tot nu toe de ouders goed geïnformeerd zijn en 
begrip hebben voor het af ten toe sluiten van een groep. Voor peuterspelen speelt dit nog niet. Het 
lerarentekort kan mogelijk consequenties hebben voor de inzet en uitvoering van de extra middelen 
die Toermalijn heeft ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs.  

4. Stand van zaken nieuwbouw 

Het team is nu vooral bezig met de inrichting van de leerpleinen/bso ruimte. Voor het oude meubilair 
zijn inmiddels twee goede doelen gevonden.  

5. Voorstel voor twee verhuisdagen naar het nieuwe gebouw 

Om de fysieke verhuizing naar het nieuwe gebouw te kunnen doen, is het voorstel om twee 
verhuisdagen in te plannen. Voor de zomervakantie donderdag en vrijdag en mocht de oplevering 
van het gebouw later zijn, donderdag en vrijdag voor de herfstvakantie. De MR is akkoord met dit 
voorstel om twee dagen de school te sluiten en vraagt aandacht voor (1) het onderzoeken of het 
voor werkende ouders mogelijk is gebruik te maken van de opvang en (2) tijdig aankondigen bij 
ouders.   

6. Mededelingen 

Katrin meldt dat er een nieuw team op peuterspelen staat. En we staan stil bij corona op 
school/peuterspelen/opvang (o.a. klassen in quarantaine iom GGD, afwijkend protocol 
kinderopvang-onderwijs, ouders niet op school om te helpen bij bijvoorbeeld lezen). 

7. Communicatie 

In de maandinfo wordt aandacht besteed aan de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek en 
aankondiging van twee verhuisdagen naar het nieuwe gebouw.  

 



8. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld.  

9. Rondvraag 

Suzanna merkt dat niet altijd duidelijk is voor ouders hoe je klasse ouder wordt, voor hoe lang enz. Zij 
vraagt aandacht voor communicatie naar ouders hierover. Wendy brengt de afspraken onder de 
aandacht van de leerkrachten.  

Volgende vergaderingen 

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

 

 

 


