
Notulen IKC Raad dinsdag 11 januari 2022 

Aanwezig: Lydia Sommeijer, Mascha Wijnands, Katrin Meijer, Suzanna Marijnissen, Nik Duyvendak, 
Wendy Henstra, Linda, Jerry de Jong, Mounia Chouaref en Linda Jonker (notulen). Eva Huberts met 
afbericht.  

1. Opening en vaststellen agenda 

We heten Jerry vanavond welkom in zijn eerste IKC vergadering. De agenda is vastgesteld.  

2. Arbo Jaarverslag 

Het Arbo Jaarverslag is een verplicht document op de agenda van de IKC en gaat over de veiligheid in 
en om school. Het is voor de IKC raad voornamelijk ter informatie. Er zijn geen bijzonderheden te 
melden.  
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is uitgesteld naar het nieuwe gebouw.  

3. MR verkiezing 

Linda Jonker neemt aan het einde van het schooljaar afscheid van de MR (oudergeleding). De 
procedure voor een nieuw lid is: ouders benaderen, oproep in maandinfo aan ouders die ook 
interesse hebben in de MR, houden van verkiezingen.   

4. Gebruik ouderportaal (Parnassys) 

De vraag is gesteld aan de ouders of er gebruik gemaakt wordt van het inzien van de informatie in 
het ouderportaal. Is het duidelijk dat het kan en hoe?  
Het ouderportaal kent op dit moment een beperkte meerwaarde en is door de ouders nog 
niet/nauwelijks gebruikt. Fijn dat de rapporten digitaal te raadplegen zijn. Verder is informatie 
zichtbaar over te laat/ziek melding. Goed om de ouders als het rapport klaarstaat, opnieuw te 
informeren over het ouderportaal. Mounia en Suzanna kijken of de eerder verzonden toelichting 
voldoende is om het ouderportaal te kunnen raadplegen.   

5. Stand van zaken nieuwbouw 

Meubilair: op basis van de indeling van de dag, welke ruimtes beschikbaar zijn en de wensen van de 
leerkrachte is gekomen tot een offerteaanvraag voor nieuw meubilair. Verwachting is dat de levering 
tijdig (voor de zomervakantie) is. Tinteltuin richt volgens inrichtingsbeleid van Tinteltuin in; de BSO 
wordt samen met school ingericht. Tinteltuin gaat vanaf februari personeel en klanten werven voor 
de nieuwe locatie.     

Inrichting speelplein: er is beloofd om de inrichting van het speelplein samen met de bewoners te 
doen. Hiervoor is een werkgroep gevormd bestaande uit bewoners, team en gemeente met 
ondersteuning van een ontwerper. Toermalijn benut voor de inrichting van het speelplein de visie 
van het IKC/de visie op spelen. De visie op spelen komt volgende keer op de agenda. 

6. Stand van zaken coronatijd 

Het is op dit moment spannend met de vele besmettingen bij de kinderen en ook het personeel. Er 
worden complimenten gegeven over de communicatie: informatie word snel gedeeld, is duidelijk en 
helder. Er wordt nog aandacht gevraagd voor de temperatuur in de klaslokalen, tot welke 
temperatuur is het verantwoord? 

7. Mededelingen 

Katrin meldt dat voor de verhuizing sluiting van kinderopvang de beste oplossing is. Ouders worden 
tijdig geïnformeerd en gecompenseerd. Voor BSO wordt dit nog onderzocht. Mascha meldt dat een 



oplossing in het team is gevonden om de zwangerschapsverloven op te kunnen vangen. De 
betreffende klassen worden binnenkort geinformeerd.  

8. Communicatie 

In de maandinfo wordt aandacht besteed aan de uitkomst verkiezing van de MR, de nieuwbouw en 
inrichting van het gebouw en personele ontwikkelingen.  

 
9. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld.  

10. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Volgende vergadering 

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

 

 

 


