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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 21 t/m 25 okt.: herfstvakantie
 28 okt.: studiedag: leerlingen vrij
 6 nov.: staking basisonderwijs?
 22 nov.: 14.15 uur weeksluiting oranje
 29 nov.: 14.15 uur weeksluiting rood
Omtrent een aantal activiteiten krijgt u nader bericht.

INHOUD:
1. IPC
2. Staking 6 november 2019?
3. GEZOCHT: penningmeester bestuur
4. Leerlingenraad
5. Overblijven
6. Opgave ouderhulp
7. Welkom op school

1. IPC
Op donderdag 10 oktober hebben we een zeer geslaagde ouderavond
gehad.
Wat was het gaaf dat zoveel ouders interesse toonden in onze “nieuwe”
manier van leren.
We hebben het gehad over de opbouw van IPC, internationalisering,
persoonlijke leerdoelen en het aanleren van vaardigheden. Met elkaar zijn
we in gesprek geweest over “wat is leren?”.
Een mooie avond, waarbij we tijd te kort kwamen.
Voor wie meer wil weten over IPC, zie ouderbrochure in de bijlage.
Binnenkort ga ik (Manon) starten met een opleiding van IPC: school leader for learning. Voor de
eerste bijeenkomst ga ik filmpjes maken op school om de essentie van het onderwijs op de
Toermalijn te kunnen laten zien aan de medecursisten. Als uw kind niet op een van deze filmpjes
voor mag komen, laat dit dan aan mij weten voor dinsdag 29 oktober 2019: mbeek@toermalijn.net
2. Staking 6 november 2019?
U heeft vast al het een en ander gehoord via de media. Er is een landelijke staking afgeroepen voor
woensdag 6 november 2019. In het onderwijs zijn er grote zorgen over het lerarentekort! Op diverse
plekken in het land is dit al voelbaar. Vele vacatures kunnen niet ingevuld worden, er zijn klassen
zonder leerkracht! Zelfs een school die gaat sluiten!
Op de Toermalijn is hier relatief nog niet zoveel van te merken. We weten de rust in de school nog
goed te bewaren. We “zitten” ruim in het personeel. Hierdoor kunnen wij bij ziekte steeds
vervanging regelen, soms wel ten koste van individuele ondersteuning of andere afspraken. Dit levert
wel extra werkdruk op.
Het bestuur en de Medezeggenschapsraad gaan binnenkort met elkaar om tafel om te bepalen hoe
wij met deze stakingsdag om gaan. Goed om deze datum vast in de agenda te noteren: woensdag 6
november 2019 stakingsdag?
De afgelopen 2 weken hebben wij op de Toermalijn 3x te maken gehad met een zieke leerkracht.
Gelukkig hebben we die steeds kunnen vervangen. Toch is ook de groepsondersteuning en de extra
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begeleiding van kinderen vanwege omstandigheden 6x niet doorgegaan. Ook dit levert extra
werkdruk op. Dus ook bij ons zijn de zorgen rondom het lerarentekort en de werkdruk onverminderd
hoog! Het team wil zo graag elk kind kunnen geven wat nodig is, maar lopen tegen grenzen aan.
Er zijn veranderingen nodig!
3. GEZOCHT: penningmeester bestuur
Met ingang van januari 2020 neemt onze huidige penningmeester afscheid.
Het bestuur van SKOZ en SIBZ is op zoek naar een ouder van school die deze functie wil overnemen.
Het bestuur is een toezichthoudend bestuur en bestaat uit 5 ouders/vrijwilligers van de Toermalijn
en Kaleidoscoop. Door het bestuur is een algemeen directeur benoemd, Roel Hijne. Alle taken zijn
naar hem gemandateerd. Hij legt maandelijks verantwoording af tijdens de bestuursvergaderingen.
Deze vinden veelal op de tweede maandagavond van de maand plaats.
Met de penningmeester heeft hij 1 a 2 keer per jaar overleg ivm de (meerjaren)begrotingen.
Tijdsinvestering per jaar: 8 vergaderingen van 1,5 uur, het lezen van stukken ter voorbereiding + 1 a 2
overlegmomenten. Indien u belangstelling heeft dan kunt u contact opnemen met Roel Hijne
rhijne@skozsibz.nl
4. Leerlingenraad
Dit schooljaar zijn de volgende leerlingen gekozen voor de leerlingenraad:
Groep 5a: Thom (reserve: Luc)
Groep 5b: Liv (reserve: Zoë)
Groep 6a: Jason (reserve: Sid)
Groep 7a: Romeo (reserve: Levi)
Groep 7b/8b: Kiara (reserve: Elena)
Groep 8a: Bente (reserve: Koen)
Welkom allemaal in de leerlingenraad. Vandaag
hebben wij onze eerste vergadering gehad!
5. Overblijven
Tussen 12.00-13.00 uur wordt er op het plein volop gespeeld door de kinderen die moeten
overblijven. De kinderen die NIET hoeven over te blijven, mogen pas NA 13.05 uur op het plein.
Dit omdat Partou verantwoordelijk is voor de kinderen die overblijven. Als er nog veel kinderen bij
komen die eerdere vanuit huis vertrokken zijn, verliezen zij het overzicht. De hekken blijven dus tot
13.05 uur dicht!
6. Opgave ouderhulp
Gelukkig hebben we ondertussen vele formulieren binnen gekregen. Heeft u het formulier nog niet
ingevuld, doe dit dan zo snel mogelijk na de vakantie. De eerste werkgroep wil al graag gaan starten!
7. Welkom op school
De afgelopen weken zijn Lillie (groep 1/2c), Zoey (groep 1/2b), Owen (groep 1/2a) en Julian (groep
1/2) gestart op onze school! We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een hele fijne
en leerzame schooltijd toe!
Fijne vakantie allemaal!
Tot DINSDAG 29 oktober 2019!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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