Memo MR november
Mededelingen / info:
Personeel:
-

-

-

Niels en Saskia zijn in verwachting, half april wordt de kleine verwacht. Niels
gaat een aantal keer mee naar het ziekenhuis in Maastricht. Patrick vervangt
hem dan.
Inzet Patrick is minimaal tot kerst, waarschijnlijk tot carnaval. Daarna wordt
een andere collega ingezet voor de werkdrukverlichting. Kristel Bovend’eerdt
pakt dit op met het bestuurskantoor. Aangezien Patrick 2 dagen op de Kerneel
werkt.
Nicole Horyon werkt bij Hoera (Vso, Bso en peuters), zij gaat ook helpen bij
de Tso.
Judith heeft met alle teamleden een kennismakingsgesprek gehad. Dit komt
terug op de teamvergadering 22 november.
Ook met de dames van de schoonmaak, van het overblijven en met de
leerlingenraad is gesproken.

Onderwijs:
-

De workshopavond is geweest. Tevreden geluiden en goede opkomst. De
onderwerpen waren zeer interessant.
Inloopuurtjes worden goed bezocht, dit schooljaar staat er nog 1 gepland.
Waarschijnlijk gaan we dit uitbreiden.
Inspectiebezoek 22 oktober. Conceptrapport is binnen. Veel zaken zijn goed
en er zijn onderdelen waar we aan moeten gaan werken.
Het rapport en de dag zelf zijn besproken met Henk Jabben.
30 oktober team avond met IKC Nederweert. Presentatie van Erna over
onderwijs in deze tijd, doorgaande lijn en aanbod. Daarna per locatie
teamrollen besproken a.d.h.v. ‘Herrie of harmonie’.

Financiën:
-

Geen nieuws te melden

Organisatie:
-

Vanaf 12 november doen we 20 weken mee met het EUschoolfruitprogramma
Het PSW trainingsteam heeft in de tuin gewerkt
Vergadering klankbordgroep was goed, enkele tips, veel positieve geluiden.
Beknopte agenda, input is welkom.
Erna wil volgende vergadering een presentatie geven over het IKC.
Doelen van IKC en activiteiten van Erna voor dit schooljaar worden benoemd.

-

Volgende week maandag sluiten Erna en Judith aan bij de vergadering van de
dorpsraad.
Waarschijnlijk zet Erna komende week weer een IKC stuk op het
Ouderportaal.

Groet,
Judith Willekens

