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vakantie
Pinksteren
Studiedag; alle
kinderen vrij
sportdag groep 3,4
en 5

Voortgang procedure nieuwe directeur
Alle ouders hebben afgelopen maand de brief ontvangen van onze
bestuursvoorzitter Robert Smit over de benoeming van Gijs Nolet
als directeur van de Springschans per 1 augustus 2018.

avondvierdaagse

Vakanties 2018-2019

------------------------------------------Kijk voor de
kalender of de
laatste nieuwtjes
op onze website.
Of volg ons via
Twitter.
------------------------------------------Berichten uit de klas:
groep 1/2a - groep 1/2b
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6a
Groep 6b
groep 7
groep 8
------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

22
24
18
22
15

t/m 26 oktober
dec t/m 4 januari
t/m 22 februari
april t/m 3 mei
juli t/m 23 augustus

Voor de vakanties hebben alle kinderen de vrijdagmiddag vrij.
In de volgende info zullen alle studiedagen staan voor het
schooljaar 2018-2019
Huishoudelijke mededelingen
Het hek van het schoolplein is tussen de middag dicht. Om 13.20
uur gaat het hek open en mogen de kinderen het plein op die thuis
een broodje hebben gegeten. Kinderen die eerder zijn dienen voor
het hek te wachten.
Wilt u er op zonnige dagen aan denken uw kind in te smeren?
Sportdag groep 3,4 en 5
25 mei is de sportdag voor groep 3,4 en 5. De organisatie voor deze
dag ligt bij de kinderen van groep 7 en 8.
De ouders van groep 3,4 en 5 zullen hier nog verdere informatie
over ontvangen.

Vernieuwde Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) van de stichting ISOB
zoekt leden!
De GMR De GMR van de stichting ISOB ontwikkelt zich naar een professioneler
medezeggenschapsorgaan van het ISOB. Dit is ingezet om beter invulling te geven aan de wet
Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Om dit
mogelijk te maken is de samenstelling van de GMR teruggebracht van twintig naar acht leden;
vier ouders en vier leerkrachten.
De GMR-leden hebben in een kleinere setting meer gelegenheid om met grote betrokkenheid,
kennis en inzicht bovenschoolse thema’s te behandelen. De samenstelling van de GMR is
verbonden met een viertal clusters van vijf scholen. Per cluster neemt één ouder en één
leerkracht zitting in de GMR. Deze twee samen vertegenwoordigen één van onderstaande regio’s.
Cluster 1: Bergen, Egmond, Schoorl
Cluster 2: Heiloo
Cluster 3: Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer
Cluster 4: Castricum, Uitgeest, Akersloot
Vacatures
In cluster 1 is per direct een vacature voor een GMR ouderlid en voor een personeelslid.
In cluster 2 is per augustus 2018 een vacature voor een GMR ouderlid.
Vanaf vandaag t/m 01- 05-2018 kunt u zich als kandidaat voor deze functies verkiesbaar stellen.
Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing plaatsvinden.
Wat doet de GMR?
De GMR voert inhoudelijk overleg met de bestuurder van de stichting ISOB, adviseert de
bestuurder en stemt in met het bovenschoolse onderwijs-, financieel- en personeelsbeleid van de
stichting ISOB. Er worden onderwerpen besproken die de gezamenlijke scholen direct aangaan,
zoals het strategisch meerjarenplan, het formatieplan, arbeidsmobiliteit en overplaatsingsbeleid,
de begroting en de veiligheid op scholen.
Profiel
- U bent betrokken bij het ISOB.
- U vindt het leuk om mee te denken en te adviseren over de bovenschoolse beleidsthema’s.
- U bent enthousiast om samen met de andere GMR leden de bestuurder te adviseren in het
verbeteren van het bovenschoolse beleid.
Dit doet u op actuele thema’s zoals de terugloop van leerlingenaantallen, versterking van de
onderwijskwaliteit of de invoering van Passend Onderwijs.
Als lid van de GMR is het een pré als u ervaring heeft met de inhoud van het onderwijs, financiën,
personeelsbeleid of huisvestingsvraagstukken.
Inzet De GMR vergadert ca. 6 maal per jaar. Daarnaast besteden de GMR leden nog ca. 2
avonden per jaar aan overleg over een specifiek thema, gezamenlijke voorbereiding of
afstemming. Ook bent u tijd kwijt aan inhoudelijke voorbereiding door het lezen van de nodige
stukken. Als regiovertegenwoordiger moet u bereikbaar zijn voor de Medezeggenschapsraden van
uw cluster.
Ten slotte Als u zich verkiesbaar wilt stellen, kunt u dat doen door een korte motivatie en uw
gegevens te sturen naar tine.jansen@isobscholen.nl.
Mocht u nog vragen hebben kunt u die altijd stellen via bovengenoemd emailadres.
BoS; Bibliotheek op school

Donderdag 26 april hebben wij een overeenkomst getekend met de bibliotheek. Dit om kinderen
vooral te stimuleren om meer te lezen, en zo aan hun taalontwikkeling te werken.
Bijna dagelijks valt er wel iets te horen of te lezen over het feit dat goed kunnen lezen en
schrijven steeds minder wordt. Dat is een problematische ontwikkeling die vraagt om een
intensivering van leesbevordering en daarom ook een intensivering van de samenwerking tussen
de school en de bibliotheek. Ook de landelijke overheid en de gemeente zien hier het belang van
in. Daarom is er een landelijk concept ontwikkelt dat heet de 'Bibliotheek op school', onderdeel
van 'Tel mee met Taal'. Van uit OCW ontvangen scholen en de bibliotheek een
stimuleringssubsidie en ook de gemeente heeft een project ontwikkeld en subsidie hiervoor

beschikbaar gesteld. Deze regeling heet' Impuls kwaliteitsverbetering taalonderwijs primair
onderwijs'.
In het programma de 'Bibliotheek op School', werken bibliotheken en scholen structureel samen
aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Met het tekenen van dit
contract gaat de Springschans en bibliotheek Heiloo een meerjarige samenwerking aan rondom
lezen en mediawijsheid. Deze samenwerking is geborgd in het beleid van zowel school als
bibliotheek. In dit contract staan afspraken over het dienstenpakket, zoals: een actueel
gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs. Boeken en
andere materialen mogen net als bij de bibliotheek door de kinderen mee naar huis genomen
worden.
Vanuit de Bibliotheek Heiloo ondersteunt een professionele leesconsulent de leescoördinator en
het team van de school. Daarnaast helpt een digitaal uitleensysteem de school bij het zoeken en
registeren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden
van betrouwbare informatie.

