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Mededelingen directie

Notulen
Akkoord.
- Notulen goedgekeurd.
- N. :personeel heeft tevredenheidspeiling ingevuld.
Ruim voldoende, maar natuurlijk altijd met verbeterpunten.
A.F. vond het overwegend positief ingevuld. Norm was 3. Vrijwel
alles zat hier boven.
-N. : Meerjareninvesteringsplan voor verkeersveiligheid is niet
meegenomen.
Er is een zelfgemaakte, korte film gemaakt door
school/leerlingen waarin is te zien wat er mis kan gaan. Tijdens
de vergadering van de gemeenteraad op 6 december laten we
deze zien.
Subsidietraject gaan we nu ook in. Fondsen werven. Om het nu
toch door te laten gaan. Voor 2017, 2018 en 2019 is het continu
afgeketst.
A.N. : Gemeente misschien medeverantwoordelijk laten stellen
voor eventuele gevolgen. School heeft er nu alles aan gedaan.
Jurist in de arm nemen? SOOOG heeft eigen jurist.
Misschien met meerdere ouders ook spreekrecht vragen?
A-K gaat ouders vragen op het schoolplein.
-Op schoolniveau zijn we bezig met een onderzoek betreft onze
methode/middagprogramma.
-Team heeft scholing hoogbegaafdheid(januari). Vervolg op
onderzoek A.B.
A.F. en N. doen opleiding IKC. A.F. op bestuurlijk niveau, N. op
schoolniveau.
N. is vooral nog aan het verkennen of er behoefte is aan
voorschoolse en naschoolse opvang.
Gesprekken met KIWI lopen al. Hebben al een kook en sport
BSO.
KIWI ziet hier wel een BOS BSO. Omgeving is perfect. Wordt
vervolgd.
-Protocol ziekte bij vervanging.
Een net afgestuurde collega heeft aangegeven alleen op SWS de
Driesprong te willen invallen. De visie en werkwijze spreken haar
enorm aan.

Ook B.B. is inmiddels een vast invalgezicht.
We hebben dit schooljaar gelukkig nog maar twee keer de
klassen hoeven verdelen.
Probleem invallers helaas wel steeds groter.
Er is een nijpend tekort aan juffen en meesters. Scholen in het
hele land krijgen vacatures niet opgevuld.
Basisscholen hebben vaak problemen om bij o.a. ziekte al
vervangers te vinden.
Schoolbesturen proberen dit uiteraard te voorkomen en nemen
daarom noodmaatregelen. Ze vragen parttimeleraren meer te
werken, trekken extra onderwijsassistenten aan, werken met
zijinstromers en schakelen leraren in opleiding in.
Dit is het probleem anno nu, maar uit cijfers blijkt dat dit
probleem zich de komende jaren zal doorzetten.
Momenteel zijn er 1300 leerkrachten tekort in het
basisonderwijs
Uit de nieuwste arbeidsmarktramingen blijkt dat er bij
gelijkblijvende omstandigheden een tekort is van 4.100 fulltimearbeidsplaatsen op de basisschool in 2022 en in 2025 zelfs op
10.000(!) fte.
Ook SOOOG is met verschillende oplossingen bezig.
-We krijgen een leerling in groep 4 uit St. Eustatius.

Ingekomen stukken
voorzitter/secretaris
SOOOG inspiratiedag

Rondvraag

Actielijst:
-

-Scholing MR wordt geregeld in 2019. A.F. regelt dit.
-n.v.t.
-Toekomstgericht onderwijs
Veel verschillende sprekers die constant opnieuw inspirerend
waren.
Zowel personeel alsook MR enthousiast.
-A.B. Vraagt zich af of het mogelijk is de MR in de middagen te
organiseren? Of het haalbaar is?
We denken er even over na. T. zet het in de volgende mail met
de agenda.

