Notulen IKC Raad dinsdag 14 januari
Aanwezig: Lydia Sommeijer, Mascha Wijnands, Marjan Bohnenn, Wendy Henstra, Elsbeth Bakker,
Katrin Meijer, Rianne, Eva , Linda Jonker (notulen).
1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
2. Evening project
Tinteltuin heeft zich aangemeld bij dit project. Het gaat om onderzoek naar het aanbieden van
voorschoolse educatie aan kinderen die een risico lopen op ontwikkelings- en leerachterstand. Het
aantal uur wordt met ingang van augustus 2020 verruimd naar 16 uur per week. Er wordt onderzocht
of de maatregel een positief effect heeft op de ontwikkeling van deze kinderen, en of de manier
waarop de maatregel wordt uitgevoerd uitmaakt voor de grootte van de effecten. Het onderzoek
start na de zomervakantie. Ouders zullen actief worden benaderd of zij willen deelnemen, het is
vrijblijvend voor ouders.
3. Peuterspelen van 12 naar 16 uur per week
De verruiming van 12 naar 16 uur per week start na de zomervakantie. Dit wordt nu voorbereid,
ouders worden hierover geïnformeerd.
4. Oriëntatie continurooster
In de voorbereidingen naar een nieuwe gebouw hebben we in de IKC-raad afgesproken om ons te
oriënteren op een mogelijk continurooster: o.a. inventariseren we welke vormen van continu
roosters er zijn, hoe dit past binnen de afspraken van het onderwijs (cao) en welke ervaringen er zijn
bij andere scholen. Op basis daarvan bekijken we welke behoefte er leeft onder de teamleden en
onze ouders.
5. Vacature MR Lid
Elsbeth Bakker neemt dit jaar afscheid van de MR. Wendy heeft met twee ouders een gesprek over
o.a. wat de MR inhoudt en hoe de MR werkt.
6. Terugblik audit
Er heeft in oktober een audit plaatsgevonden op Toermalijn door een groep collega’s (directeuren,
ib-ers en beleidsmedewerkers van andere scholen) mee te laten kijken. Zij hebben o.a. gekeken naar
het didactisch handelen, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid en brede vorming. Er zijn veel
sterke punten benoemd waar Toermalijn trots op is en ook is er een aantal aanbevelingen gedaan.
Met het grootste deel van de aanbevelingen gaat het team de komende tijd aan de slag.
7. Arbojaarverslag en update digitale veiligheidsplan: ter informatie.
8. Inspectiebezoek GGD bij peuterspelen: ter informatie, aankondiging van het
inspectiebezoek.
9. Communicatie
In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de oriëntatie op het continurooster, terugblik op de
audit en het eerste ouderplatform.
10. Notulen vorige vergadering
De notulen worden vastgesteld en gepubliceerd op de website.

