
Notulen IKC Raad dinsdag 14 september 2021 

Aanwezig: Lydia Sommeijer, Mascha Wijnands, Katrin Meijer, Suzanna Marijnissen, Nik Duyvendak, 
Wendy Henstra, Eva, Linda, Rianne en Linda Jonker (notulen). 

1. Opening en vaststellen agenda 

Welkom bij de eerste vergadering na de zomervakantie. De agenda is vastgesteld.  

2. Taakverdeling binnen IKC raad 

De eerste vergadering van het schooljaar staan we altijd stil bij de taakverdeling binnen de IKC raad. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de indeling van de agenda en om de onderwerpen die meer tijd 
vragen en met name voor de MR zijn, niet in de IKC raad te behandelen. Afgesproken wordt om de 
agenda zo in te delen dat we starten als IKC raad en eindigen met de onderwerpen die door de MR 
moeten worden besproken.   

3. Evaluatie jaarplan/schoolplan en strategisch jaarplan 2021/2022 

Het schoolplan voor 4 jaar is de basis voor het jaarplan. Deze is opgesteld naar 4 thema’s: 
identiteit/pedagogiek, passend onderwijs/didactiek, opbrengstgericht leren en breed/samenwerking 
en bildung. Het IKC komt in dit plan tot uitdrukking doordat kinderopvang/peuterspelen en 
basisonderwijs samen scholing volgen en samen trainen. Afgesproken wordt de onderwerpen 
voortgang nationaal programma onderwijs, burgerschap en het werken in een nieuw gebouw terug 
te laten komen op een volgende agenda van de IKC raad.  

4. Stand van zaken Nationaal Programma Onderwijs 

Het eerdere plan is aangevuld en verrijkt. Het plan richt zich op 5 thema’s, onder andere (extra) inzet 
op sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden, ouderbetrokkenheid en teamontwikkeling en 
scholing. Goed om de ouders mee te nemen en te informeren op welke wijze Toermalijn invulling 
geeft aan de extra middelen vanuit het rijk. 

5. Stand van zaken ouderplatform 

 De GGD kan de avond met thema ‘zelfsturing’ verzorgen op 16 november van 19.15 tot 20.45. Doel 
van de avond is dat ouders en personeel na een introductie van het onderwerp ervaringen kunnen 
uitwisselen. Er wordt aandacht gevraagd in de communicatie naar ouders over het maximaal aantal 
deelnemers op deze avond. IKC Raad heeft dan een kleine agenda en vergadert van 17.45 tot 18.45. 

6. Stand van zaken nieuwbouw 

De nieuwbouw loopt volgens planning. Toermalijn is nu vooral bezig met oriëntatie op nieuw 
meubilair. Op 8 oktober vinden er diverse festiviteiten plaats ter ere van het 25 jarig bestaan en de 
nieuwbouw.  

7. Resultaat Eindtoetsen 

De Eindtoetsen laten een verbetering zien ten opzichte van de Midden toetsen, complimenten 
daarvoor! 

8. Mededelingen (Directie, OC, MR) 

OC:  

• Rianna gaat de OC verlaten dus Tinteltuin is op zoek naar nieuwe leden. Wens is minimaal 
drie ouders in de OC, inclusief BSO. 

• Het is een uitdaging om het team goed gevuld te krijgen, er zijn vacatures. 



• Bieb: heeft een project aangeboden voor Peuterspelen om 10x per jaar te komen voorlezen, 
advies te geven, leeshoek in te richten 

• Kijk: training om te borgen dat er een doorgaande lijn is met basisonderwijs. 

Directie: 

• Bezetting op dit moment goed, onderwijsassistent per 1 oktober 
• Wel zwangerschapsverlof op komst 

MR: 

• Volgend jaar is er plek voor een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.  Hiervoor 
worden ouders benaderd en worden andere ouders via de nieuwsbrief in de gelegenheid 
gesteld om zich hiervoor kandidaat te stellen.  
 

9. Communicatie 

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan de inzet van de extra middelen uit het Nationaal 
Programma Onderwijs.    

10. Notulen vorige vergadering 

De notulen zijn vastgesteld.  

11. Rondvraag 

Suzanna vraagt naar de mogelijkheid om een cursus te volgen voor MR leden. Hier wordt navraag 
naar gedaan.   

Volgende vergadering 

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

 

 

 


