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Vakantierooster 2019-2020
Benoeming directeuren
Groepsgrootte
Een nieuw GMR-lid stelt zich graag even voor…

Vakantierooster 2019-2020
De GMR stemt in met het voorgelegde vakantierooster 2019-2020. De planning van de meivakantie heeft te
maken met de eindexamens VO, deze starten op donderdag 8 mei. Examens zijn landelijk vastgesteld. Binnen
onze regio is de afspraak gemaakt om de vakanties PO/VO gelijk te houden.
Het vakantierooster 2019-2020 is de vinden via deze link: https://www.fortior.nl/Schoolvakanties
Benoeming directeuren
De stichting is verheugd over het feit dat aan het einde van het kalenderjaar 2018 twee vacatures ingevuld
zijn. Marinka Coenders is benoemd als nieuwe directeur voor basisschool de Zuidstroom, Boris Seuren als
nieuwe directeur voor Sterrenpad ’t Ven.
Groepsgrootte
Binnen de GMR is het onderwerp groepsgrootte onder de aandacht geweest. Hoe kan het dat er tussen de
scholen verschil is in gemiddelde groepsgrootte, in de veronderstelling dat iedere school evenveel geld
ontvangt? Het is inderdaad een veronderstelling, want niet iedere school krijgt evenveel geld.
De verschillen zitten in een aantal factoren die bepalend zijn:
 het leerlingaantal op 1 oktober met terugwerkende kracht. Dat noemen we T-1.
 het opleidingsniveau van de ouders is mede bepalend voor de formatietoekenning
 de hoeveelheid leerlingen in onder- of bovenbouw is bepalend. Bij meerdere leerlingen in de onderbouw
krijg je meer formatie dan bij een grotere bovenbouw
 de hoeveelheid leerlingen die voor het eerste jaar in Nederland verblijven
 combinatie leerkracht/vakleerkracht
 uren management
De MR ‘en hebben bij alle keuzes die een school maakt inspraak en zeggenschap op het moment dat het
formatieplaatje er ligt.
Een nieuw GMR-lid stelt zich graag even voor…
Ik ben Nicole Nijholt en mijn zoon zit op basisschool
de Meule in groep 3. Omdat een school en alle processen
er omheen niet goed kunnen draaien zonder vrijwilligers,
zet ik me in voor de GMR.
Ik hou regelmatig contact met de MR van de Meule en
Nova Montessori.
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