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A G E N D A

BOUW
Door Lieke Bovée-Verheijen

We zijn weer begonnen! 

Afgelopen week zijn we weer met een grote

groep tutoren van groep 5 t/m 8 gestart met het

ondersteunen van de leesontwikkeling van

kinderen bij de onderbouw. Dit middels het

leesinterventieprogramma Bouw! Het is mooi om

te zien hoe iedereen, na een periode zonder

elkaar, ook zo snel weer het ‘gewone’ ritme

oppakt en we weer klaarstaan voor elkaar, om

elkaar verder te helpen.  We leren van en met

elkaar

INHOUDSOPGAVE
Bouw

Parro

Voor de klas?

Vacature Medezeggenschapsraad
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24 en 25 juni 

Studiedagen, leerlingen vrij

6 t/m 10 juli

Oudergesprekken Online

14 juli

Leerkrachtendag Leerling uit groep 3 helpt een
andere leerling: "Hoe schrijf je

panda?" "Je weet toch hoe je
Nanda schrijft? Dan doe je niet de
n maar de p en dan heb je panda!
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PARRO
Door Lieke Bovée - Verheijen

Het team houdt ouders op de hoogte van

hetgeen er gebeurt in de groep;

De Flessenpost en andere belangrijke school-

en groepsinformatie wordt gedeeld op de

betreffende groepspagina;

In de kalender staan alle belangrijke school-

groepsgebonden data. Ook kunnen we

hierbinnen hulpverzoeken plaatsen of de

oudergesprekken inplannen;

Middels de chatfunctie kunnen ouders een

korte vraag of mededeling sturen naar de

leerkracht. Bij een uitgebreidere vraag of het

delen van meer informatie, is het wenselijk dat

er een fysiek gesprek wordt ingepland (in de

huidige corona-periode digitaal);

Middels de chatfunctie kunnen leerkrachten

een korte vraag, kort bericht of uitnodiging

voor een gesprek versturen aan ouders;

Ouders kunnen hun kind, middels de

chatfunctie, ziekmelden bij de betreffende

leerkracht;

Er is 1 groepsgesprek per groep, dat geleid

wordt door de klassenouders. Hier is de

leerkracht niet bij betrokken. Ouders kunnen

hier onderling groepsgebonden informatie

delen met elkaar.

Communicatie via Parro

Parro is ons communicatiemiddel. Een overzicht

hoe we Parro inzetten:

OPROEP: VOOR DE KLAS?
 

Jouw kracht = leerkracht

Het basisonderwijs heeft, ook in onze regio, nu en

in de komende jaren plek voor gemotiveerde

nieuwe leerkrachten. 

 

Heeft u in het verleden in het basisonderwijs

gewerkt of overweegt u een carrièreswitch naar

het basisonderwijs. Via de website

www.voordeklas.nl kunt u bekijken of het vak

leerkracht iets voor u is en kunt u de verschillende

routes naar het leraarschap zien. 

 

Deze oproep kunt u ook delen met uw kennissen.

Op de website vindt u aan de rechterzijde

knoppen waarmee u (met één klik) de website

deelt via social media. 

 

Wij nodigen u graag uit om de mogelijkheden te

verkennen of om de oproep te delen. Samen

zorgen we voor voldoende goede leerkrachten,

voor nu en voor de toekomst. Hartelijk bedankt.
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Leerling uit groep 3 tegen
leerkracht van groep 4: "Ik hoop
dat je blijft zitten, meester. Dan

kom ik bij jou in de klas!"
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GEZOCHT:
OUDER MET HART VOOR DE SCHOOL
Door de medezeggenschapsraad (MR)

Vind je het leuk om mee te denken over het beleid

van Kon-Tiki? En zou je graag willen adviseren en

in sommige gevallen mee beslissen over hoe zaken

als kwaliteit van onderwijs, communicatie,

financiën of personeelsbeleid binnen de school

geregeld zijn? Stel je dan nu verkiesbaar als ouder

in de Medezeggenschapsraad (MR)!

 

Bij voorkeur zoeken wij een ouder met affiniteit in

de rol van secretaris. Gezien de samenstelling van

de oudergeleding die kinderen heeft in de

midden-en bovenbouw zou het fijn zijn als wij de

MR kunnen verrijken met een ouder die een kind

heeft in de onderbouw. 

 

Vanwege het vertrek van Christa Overliese

(secretaris van de MR), zijn wij op zoek naar een

ouder met hart voor onze school!

 

MR

De MR bestaat uit twee leerkrachten (Michel van

Beek en Mayke Heutink-Kraan) en drie ouders

(André Huiting, Idelet Grootenhuis en de vacante

plek). De directie heeft geen zitting in de MR,

maar informeert de MR wel. Als ouders kunnen we

via de MR invloed uitoefenen op voorgenomen of

gemaakte (beleids)keuzes.

 

Je wilt nauw betrokken zijn bij wat er op

beleidsniveau op school speelt.

Je hebt een nuchtere kijk op zaken die spelen

in een organisatie en je hebt een eigen

mening.

Je hebt tijd die je wilt besteden aan de

ontwikkeling van de school. Wij vergaderen 6

keer per jaar ongeveer 2 uur. Ter

voorbereiding van de vergadering moet je

vaak wat stukken lezen. Incidenteel wordt er

overlegd buiten de vergaderingen om.

Gemiddelde tijdsbesteding zo'n 2-4 uur  per

maand.

Een positief kritische, open en ontspannen

sfeer.

Wij luisteren naar elkaar en waarderen jouw

inbreng.

Deelname aan de basis cursus

medezeggenschap.

Ouder in de MR. Is dit iets voor jou?

 

Wij bieden:
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Verkiesbaar stellen?

Of vragen over de functie, mail dan uiterlijk 3 juli

2020 naar mr.kontiki@pcboamersfoort.nl of

bel met een ouder in de MR.

 

Idelet Grootenhuis, voorzitter (06-55721081)

André Huiting, (06-20567946)




