
Notulen IKC Raad dinsdag 13 september 2022 

Aanwezig: Mascha Wijnands, Lydia Sommeijer, Katrin Meijer, Marijke Noom, Nik Duyvendak, Wendy 

Henstra, Jerry de Jong, Mounia Chouaref en Suzanna Marijnissen (notulen). Eva Huberts met 

afbericht.   

1. Opening en vaststellen agenda 

Mounia stelt zich voor als de nieuwe voorzitter. Marijke Noom stelt zich voor als nieuw lid van de MR 
van Toermalijn. Marijke is de moeder van Mees (groep 7) en Norah (groep 5).  

 
2. Nieuwe gebouw, bevindingen 

Iedereen is enthousiast over het gebouw het wordt heel licht, heel ruimtelijk/ open genoemd. Ook 
de kinderen zijn enthousiast volgens de ouders en leerkrachten.  

De leerkrachten geven aan dat de leerpleinen een prettige plek zijn om les te geven, omdat er meer 
ruimte is. De kinderen zitten verder uit elkaar waardoor er minder irritaties zijn. De kinderen mogen 
vanaf groep 5/6 zelf hun plek kiezen, ze moeten gaan leren naast wie ze gaan zitten om goed te 
kunnen werken. Hier worden ook afspraken over gemaakt. In groep ¾ wordt het zelfstandig kiezen 
van de werkplek gefaseerd ingevoerd. Alle kinderen en teamleden vinden hun weg in het nieuwe 
gebouw en de nieuwe situatie. De leerlingen pakken de veranderingen goed op.  

Het team vindt het fijn om samen in 1 gebouw te zitten, je kan elkaar gemakkelijk vinden.  

Er worden nog kleine afwerkingen gedaan aan het gebouw. Klimaatbeheersing en andere technische 
zaken werken nog niet 100%, hier wordt aan gewerkt. Ook komt er nog een bel bij de voordeur (deze 
wordt gemist). Aan de straatkant komt er een intercom voor het kinderdagverblijf. Er wordt nog een 
nalevering verwacht van de laatste meubels. 

Groep 5/6 is open hierdoor horen ze het geluid van beneden. Dit wordt als storend ervaren. Op dit 
moment lopen er nog veel mensen door de school, de verwachting is dat dit minder wordt. Het 
kinderdagverblijf/ peuterspelen gaat ouders erop attenderen dat ze stil zijn op de gang. Ook gaan ze 
kijken of de uitgang bij het plein gebruikt kan gaan worden door ouders.  

De verkeerssituatie rondom de school is nog niet af. De straten moeten nog opgeleverd worden door 
de gemeente. Er is melding gemaakt van een onveilige verkeerssituatie rond de school door school 
en verschillende ouders. De gemeente gaat (wegens de vele meldingen) kijken naar de 
verkeersomgeving en eventuele aanpassingen die er gedaan moeten worden.  

Er komt een bruggetje richting de Ruijterkade.  

Het team van Tinteltuin  is heel tevreden, de ruimte is heel mooi geworden, er is nieuw speelgoed. 
De ruimte is aantrekkelijk. De ruimtes waren af op het moment van starten. De kinderen van 
peuterspelen kunnen nu zelf naar de wc dat is een enorme vooruitgang.  

3. Plan corona 

Er is een basisplan gemaakt door de PO raad in vier verschillende scenario’s. Agora heeft hier naar 
gekeken en de school moet dit de komende twee weken specifiek maken voor de school. Er wordt 
geprobeerd om kinderen niet volledig meer thuis te laten zijn. Wellicht zal er in het ergste scenario 
gewerkt gaan worden in cohorten (a/b). De kwetsbare kinderen en kinderen van 1 ouder gezinnen 
met cruciale beroepen mogen altijd naar school, de andere kinderen wisselen elkaar dan af. Voor 1 
oktober moet het plan klaar liggen. De MR ouders en het team mogen dit plan beoordelen/ bekijken. 
Hopelijk is dit plan niet nodig.  



Bij Tinteltuin wordt er door de organisatie gewerkt aan een algemeen plan. Uit het verleden blijkt dat 
ze altijd open zijn, tenzij er personeelstekort is. Bij personeelstekort zal er geschoven worden over de 
locaties.  

4. Eindresultaten van de Cito 

Bij de kleuters wordt KIJK gebruikt als observatie instrument om de ontwikkeling van de kinderen te 
volgen. Uit de lijsten blijkt het volgende: 

Groep 1: de ontwikkeling van de motoriek duikt onder de gemiddelde lijn. Dit is met het team 
besproken. Vanuit het NPO is besloten dat er extra ondersteuning komt en dat er iemand met de 
leerkrachten mee kijkt. De kinderen krijgen 1 keer per week gym van de vakleerkracht gym. 
Daarnaast gaan de leerkrachten coaching krijgen op het gebied van de fijne motoriek, met de 
kinderfysiotherapeut gaat gekeken worden hoe de grove en de fijne motoriek verder gestimuleerd 
kan worden.  

Groep 2: De ontwikkeling van de motoriek zit bij deze groep ook onder de gemiddelde lijn. Zie groep 
1 voor de interventies. Daarnaast valt de sociaal emotionele ontwikkeling op, dit zakt ook onder de 
gemiddelde lijn. De taalontwikkeling zit boven het gemiddelde, maar heeft een afzwakkende lijn. De 
leerkrachten zullen aan beide punten extra aandacht besteden.  

Groep 3 t/m 8 
De uitslagen van de citotoetsen worden gezamenlijk bekeken.  

Rekenen: de kinderen zijn gegroeid tussen de M en E toets, redelijk rond het landelijk gemiddelde, 
mooie stap omhoog. 

Spelling: de kinderen zijn weggezakt tussen de M en E toets. Dit gaan de leerkrachten oppakken. 

Woordenschat: deze toets gaat afgeschaft worden (in overleg met de gemeente). De 
woordenschattest gaat afgenomen worden in groep ¾ door een logopedist 2 keer per jaar. Er wordt 
hiervoor extra woordenschat onderwijs gegeven in samenwerking met CED.  

Begrijpen lezen: de zwakke en sterke kinderen groeien bij de eindtoets uit elkaar. Er zal binnen de 
groepen meer gedifferentieerd gaan worden om elk kind op het juiste niveau te begeleiden. 

DMT: van de M naar de E toets zijn de zwakkere kinderen goed gegroeid.  

Eindtoets groep 8 = CET 
De kinderen hebben goed gescoord voor lezen en taalverzorging in vergelijking tot het landelijk 
gemiddelde. Rekenen is zwakker. Dit is een aandachtspunt, voor onze school, maar ook voor 
meerdere scholen in de Zaanstreek, daarom doet Toermalijn mee met een reken verbetertraject met 
heel Agora.  

 
5. Strategisch jaarplan 

Het jaarplan is uitgedeeld bij de agenda. Het plan is duidelijk. In het plan stemt het team met elkaar 
af aan welke doelen ze gaan werken, dit op de gebieden van het pedagogisch beleid, management, 
werkwijzen en didactische vakken. Binnen het team zijn personen aangewezen om de voortgang in 
de gaten te houden. In de eerste weken tot de herfstvakantie zijn de leerkrachten bezig met 
groepsvorming, regels van de klas en de school, samenwerken in de klas.  

Tinteltuin heeft eveneens een jaarplan. Tinteltuin is overgestapt van Kaleidoscoop naar Piramide als 
voorschools programma (VVE). De methode Kaleidoscoop is gestopt in Nederland.  Piramide is wat 
meer voorgeschreven, hierdoor makkelijker mee te werken voor de medewerkers. Piramide wordt 
gebruikt bij peuterspelen en het kinderdagverblijf. Ouders hebben hier informatie over ontvangen.  



De kleuterleerkrachten zijn specialisten jonge kind, zij werken niet met Piramide maar ontwikkelen 
hun eigen thema’s. De peuters en kleuters proberen elkaar wel te vinden bij het vieren van feesten. 

6. Schoolplan 

Er moet een nieuw schoolplan geschreven worden dit is een jaar uitgesteld omdat de bestuurders 
van Agora binnenkort met pensioen gaan. Wanneer de nieuwe bestuurders voldoende ingewerkt zijn 
zal er een nieuw schoolplan opgesteld worden.  

Tinteltuin werkt ook met strategische plannen en jaarplannen. Voor tinteltuin zijn de jaarplannen het 
belangrijkst. Het afgelopen jaar heeft Tinteltuin door ziekte zich geconcentreerd op de doorgang van 
de belangrijke zaken. Er was geen plek voor vernieuwing. Nu op de nieuwe locatie is vernieuwing en 
ontwikkeling belangrijk, o.a. op het gebied van Piramide en nieuw spelmateriaal.  

 
7. Ouderplatform executieve functies 

Op school wordt er hard gewerkt aan executieve functies. Vorig jaar wilden we een avond met de 
GGD organiseren over executieve functies. Dit is in Coronatijd helaas niet gelukt. Dit jaar proberen 
we het op nieuw. Het zal op dinsdag 15 november 2022 gaan plaatsvinden. De GGD zal deze avond 
een presentatie verzorgen. De datum is gereserveerd bij de GGD.  

Er zijn minimaal tien aanmeldingen noodzakelijk. Dit moet 10 dagen van te voren doorgegeven 
worden aan de GGD. Lydia gaat nog navragen wat het maximaal aantal deelnemers is.  

Na de presentatie van de GGD gaan ouders en team met elkaar in gesprek om ervaringen uit te 
wisselen.  

Wendy zal de inschrijflijsten voor ouders klaarzetten in Parro. 25 oktober zal de uitnodiging naar 
ouders verstuurd worden.  

Voor het ouderplatform plannen we een vergadering van de IKC raad om 17.45. Er wordt eten 
geregeld.  

Tinteltuin gaat haar eigen ouderavond organiseren. Linda zal bij dit ouderplatform aanwezig zijn 
namens de bso en de peuters.  

De ouderraad houdt in maart een ouderavond over social media.  

 
8. Punten Tinteltuin  

Het kinderdagverblijf heeft nu 1 groep volledig bezet en is alle dagen open. Vanaf begin november 
zijn er 11 kinderen per dag. Het is nu nog wachten of het kinderdagverblijf verder uit mag breiden 
met de tweede groep. De groep is ingericht. Er is een wachtlijst voor het kinderdagverblijf en de bso. 
Er is personeel beschikbaar, maar vanuit het hoofdkantoor kan wegens personeelstekort (en 
sluitingen door personeelstekort) op andere locaties nog geen toestemming voor uitbreiding geven.  

Tinteltuin regio sluit groepen wegens personeelstekort. Daardoor kan uitbreiding op andere locaties 
niet.  

Er zijn vier medewerkers op het kinderdagverblijf. Voor de dagen dat er personeel over is worden de 
leidsters verplaatst binnen de regio. De kinderen zien de vier vaste gezichten. 

Tinteltuin gaat rekening houden met praten in de open ruimte. Er wordt met het team bekeken wat 
handige afspraken zijn met betrekking tot de wachtende en vertrekkende ouders en kinderen voor 
de peuterspeelzaal. Er wordt gekeken of de vluchtdeuren misschien gebruikt kunnen worden tegen 
geluidsoverlast in de grote hal.   



Per deze week is het plein van peuterspelen en het kinderdagverblijf dicht. De schoolkinderen 
kunnen niet meer over dit plein heen. Na sluitingstijd gaan de kettingen op het hek. Dit deel van het 
plein is niet openbaar.  

 
9. Communicatie 

In de maandinfo voor de ouders, komt de vooraankondiging van het ouderplatform. 

Tevens wordt er gecommuniceerd dat het hek van Tinteltuin dicht is en dat de schoolkinderen 
moeten omlopen. Er wordt gevraagd om stilte in de school tijdens schooltijden i.v.m. groep 5/6 die 
boven aan het werk is. Deze ruimte is open. 

Tot slot wordt vermeld dat ouders de schooltelefoon kunnen bellen wanneer ze tijdens schooltijd 
hun kind komen halen, totdat de school een bel bij de deur heeft.   

 
10. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 10-5-2022 zijn vastgesteld. Mascha plaatst ze op de website. 

11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. De vergadering wordt afgesloten.  

 

Volgende vergadering: 15 november 17.45 met aansluitend ouderplatform. 

Overige vergaderdata: 

17 januari, 14 maart, 16 mei en 27 juni (reserve).  

 

 

 

 
 
 

 


