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Voorziening meerbegaafde kinderen
Mededelingen vanuit de stichting: overlijden, vitaliteit, vervangingspool en werkdruk
Vacatures GMR
Thema-avond GMR 23 januari 2020

Voorziening meerbegaafde kinderen
Fortior staat er financieel goed voor. Het overschot in de resultaten zal worden besteed aan passend onderwijs.
Enerzijds aan ambulante ondersteuning en anderzijds aan meerbegaafde kinderen. Er zijn meerbegaafde
kinderen die met een stukje extra begeleiding op hun eigen school onderwijs kunnen volgen, er zijn
meerbegaafde leerlingen die bepaalde dagdelen extra begeleiding krijgen en er zijn leerlingen die voltijd extra
begeleiding nodig hebben. Voor deze laatste groep komt er een voltijd voorziening. Fortior richt zich eerst op de
bovenbouw, in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Het streven is om dit schooljaar de voorziening aan
te kunnen bieden.
Mededelingen vanuit de stichting
Tijdens de GMR-vergadering hebben we stilgestaan bij het overlijden van Wiesje Bosman, collega van
basisschool KleurRijk.
Stichting Fortior heeft een start gemaakt met ‘Vitaliteit: fit voor de job’. Iedere maand wordt er aandacht
besteed aan een gezonde challenge, waaraan de teams kunnen deelnemen.
Naast de 3 fte die Fortior inzet voor vervangers, wil Fortior 3 fte meer inzetten voor een zo volledig mogelijke
dekking zonder risico te lopen. Fortior heeft zo ongeveer 6 fte in de vervangingspool voor structurele
vervanging.
Tijdens de GMR-vergadering sparren we over werkdrukmiddelen en ervaringen. Werkdruk blijft een belangrijk
issue. Twee jaar geleden scoorde Fortior in het MTO een 4,9, lager dan de landelijke benchmarkt. In die periode
werd voor de eerste keer gestaakt. Voor de werkdrukmiddelen die beschikbaar gesteld werden schrijft het team
van elke school een plan. Nu, twee jaar later, heeft Fortior in dezelfde periode middels dezelfde vragen het team
bevraagd. Met een gemiddelde van een 6,2 kunnen we spreken van een verbetering. De scholen die het laagst
scoorden zijn het meest vooruit gegaan. We zijn er nog niet: het blijft een belangrijk aandachtspunt.
Vacatures GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Fortior is op zoek naar 2 enthousiaste medewerkers.
Ben of ken jij die collega, die dicht bij het vuur mee wil sparren over zaken die Fortior breed opgepakt worden?
Klik hier voor meer info.
Thema-avond GMR
Deze avond, voor alle ouders en medewerkers van Fortior, staat in het teken van veilig gebruik van
sociale/moderne media. De bijeenkomst vindt plaats op 23 januari 2020. Voor verdere info en aanmelden: zie
uitnodiging.

Vragen of opmerkingen? gmr@fortior.nl Voor algemene info: www.fortior.nl
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