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Belangrijke data in de maand maart:
04
05
15
18
20
22

1e schooldag na de voorjaarsvakantie
Ouderavond voor de ouders van groep 5 & 6 van 19:30 – 20.30 i.v.m.
sociale vaardigheidstraining groep 5 & 6
Start sociale vaardigheidstraining groep 5 & 6
Landelijke staking onderwijs
lln. groep 1 t/m 8 geen school = vrije dag
Rapport 2
Open Dag Sterrenschool Driehuis
Groep 1 t/m 4 vrij

Belangrijke data in de maand april:
03
05
12
19
22
29 t/m 03
mei

Kunst Centraal o.l.v. Greetje de Haan voor groep 3 & 4
Groep 1 & 2 vrij
Gerardus Majella Palmpasen groep 1 & 2
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Let op: 1 week meivakantie

Spreuk van de maand maart:

Opbrengsten Medio 2019
De maanden januari en februari staan elk jaar weer in het teken van de leerresultaten en
leerontwikkelingen van onze leerlingen. Uit de cijfers blijkt dat we vooral heel trots
mogen zijn op de resultaten die zijn behaald op het gebied van Begrijpend Lezen en
Spelling. De aandachtspunten en de doelen voor de komende periode op het gebied van
rekenen en wiskunde en DMT zijn met elkaar vastgesteld en er is gekeken waar en hoe
nog extra ondersteuning en extra materiaal voor de groepen gerealiseerd kan worden.
Ook gaan we tijdens een studiemiddag in maart kritisch kijken naar een nieuwe
leesmethode voor groep 3 en een nieuwe rekenmethode voor de hele school die nog
beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Juffen en Meester dag en Carnaval
Op vrijdag 22 februari was het feest op Sterrenschool Driehuis. De juffen en meester
vierden hun verjaardag en we werden tevens een beetje opgewarmd voor Carnaval dat
officieel van start gaat op zondag 3 maart en tot en met dinsdag 5 maart duurt. Iedereen
had zijn of haar best gedaan om feestelijk gekleed naar school te komen. Na het lopen
over de catwalk gingen we met z’n allen nog in polonaise door de school waarna het feest
in de eigen groep verder ging met de groepsleerkracht(en).
We kijken terug op een gezellige dag en bedanken alle ouders en leerlingen nogmaals
voor de leuke en mooie cadeaus die we hebben gekregen voor onze verjaardagen!

Ontwerp Schoolplein
In de maand februari hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met o.a. de
gemeente, het NME, het bestuur en de ontwerpers van het schoolplein over de plannen
omtrent het schoolplein. Inmiddels is het klimtoestel weggehaald en zijn bomen en
struiken gesnoeid. Het ontwerp van het schoolplein wordt door de ontwerpers van het
nieuwe schoolplein in de komende weken nog aangepast en verwerkt in een actieplan.
Houd het prikbord in de hal van de school goed in de gaten, want hier zal het ontwerp
binnenkort tevoorschijn komen.

Nieuws vanuit de OR, de MR en de GMR

Oproep Nieuwe Leden voor de Ouderraad voor schooljaar 2019-2020
Misschien heeft u het al gehoord, maar na dit schooljaar zijn er 3 OR leden die afscheid
nemen van de OR. Gedurende dit jaar hebben we al afscheid genomen van 2 OR leden
wat maakt dat we echt dringend uw hulp nodig hebben voor versterking bij de OR.
We vergaderen een aantal keer per jaar om diverse activiteiten te organiseren, denk
hierbij aan bijvoorbeeld de sportdag, koken met sterren, schoolreisje, Sinterklaas, kerst
en het zomerfeest. Natuurlijk hoef je niet voor alle activiteiten iets te doen, je geeft aan
wat je leuk vindt en we komen vervolgens gezamenlijk tot een indeling per activiteit.
Lijkt het je leuk om af en toe te helpen, sluit je dan aan :-)
Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar minimaal 3 moeders en/of
vaders die lid willen worden van de Ouderraad omdat drie leden van de ouderraad
hebben aangegeven te gaan stoppen aan het einde van dit schooljaar.
Welke enthousiaste ouder/ouders kan/kunnen en wil/willen de leden van onze ouderraad
komen versterken?
Wil je meer informatie over de werkzaamheden binnen de OR of wil je lid worden, stuur
dan een mailtje naar ordriehuisschool@gmail.com
Koken met Sterren
Op maandag 18 februari hebben we, samen met Andre Gerrits en Remco Venema weer
een Kookdag voor de kinderen georganiseerd. Deze keer hebben de kinderen
verschillende groente muffins en -koekjes gemaakt en geproefd en alhoewel de
meningen en smaken hierover duidelijk verschilden, was het weer erg leuk en een groot
succes. Uiteraard danken wij de hulpouders die ons hebben geholpen tijdens deze dag!
Wij zijn alweer druk met het bedenken van een leuk recept voor de volgende Kookdag,
later dit jaar.
Vooruitblik
De komende periode staat in het teken van de organisatie van de onderstaande
activiteiten: Pasen, Sportdag en Schoolvoetbal. We zijn als OR druk bezig om te kijken of
we nieuwe sporttenues kunnen aanschaffen. Wordt vervolgd ..

Oproep nieuwe ouders voor de organisatie van de Avond Vierdaagse
Welke enthousiaste ouder/ouders kan/kunnen en wil/willen helpen of begeleiden bij het
organiseren van de avond vierdaagse.
Wil je meer informatie over de organisatie van de avond vierdaagse, neem dan contact
op met Melanie (Saar), Miriam (Anne) of Lisa (Lars).
Nieuws vanuit de MR
Op maandag 11 maart komt de MR in de nieuwe samenstelling bijeen. Het verslag van
deze bijeenkomst zal in de volgende maandinfo opgenomen worden.
“Vanuit de GMR”

d.d. 19-02-2019

Dit is de eerste GMR vergadering met de nieuwe algemeen directeur Marla van Berge
Henegouwen, dus we maken even kennis met elkaar.
In de GMR vergadering van 19 februari 2019 zijn de volgende onderwerpen besproken:
Interimdirectie: Helaas heeft de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur op de
Jozefschool geen geschikte kandidaat opgeleverd. Op dit moment is er een interimdirecteur benoemd die ook, vanwege ziekte, directietaken van de Antoniusschool op zich
neemt. Het bestuur beraadt zich, met de betrokken scholen, op de vervolgstappen.
Inspectie/bezoek PO-raad: Het bestuur en drie van de scholen zijn hard aan het werk
om inspectieproof te worden. Het bestuur heeft daar hulp van de PO-raad bij gekregen.
Zij hebben de betreffende scholen bezocht en de directie en het bestuur adviezen
gegeven. Met externe ondersteuning zijn scholen en bestuur hier planmatig mee aan het
werk. De overige scholen delen vanzelfsprekend mee in deze nieuw verworven kennis.
Strategisch beleidsplan (2019-2023): iedere 5 jaar wordt het bestuur geacht een
beleidsplan voor de komende 5 jaar te presenteren, de doelen uit het vorige plan te
evalueren en te beslissen welke doelen worden meegenomen en wat het nieuwe beleid
wordt. Voor dit nieuwe beleidsplan is er intensief overleg geweest tussen directies, de ib’ers, de bovenschoolse directie en het onderwijs adviesbureau (OOG).
De accenten in het komende beleidsplan zijn ‘verbinding’ en ‘eigenaarschap’.
De afspraken uit het strategisch beleidsplan zijn de basis voor het Schoolplan (20192023) dat op elke afzonderlijk school gemaakt zal worden. De planning is om alle
plannen in augustus 2019 klaar te hebben.
Dan zullen de GMR (stichtingsniveau) en de MR (schoolniveau) de plannen ter
instemming voorgelegd krijgen.
Privacy statement: Hierin staat (n.a.v. de AVG) verantwoord hoe het bestuur omgaat
met de persoonsgegevens van werknemers, stagiaires en sollicitanten van stichting KPO
Antonius. De GMR heeft haar instemming verleend op dit document. Het zal binnenkort
worden gedeeld binnen de schoolteams.
De functionaris gegevensbeheer (FG) is door het bestuur ingehuurd bij de Lumen Group.
www.lumengroup.nl
Nieuwbouw Hoflandcomplex: Er is een projectgroep samengesteld met mensen
vanuit de Hoflandschool, obs de Eendracht en de kinderopvang om na te denken over het
nieuwe gebouw en de interne organisatie.
Huishoudelijk regelement: Het GMR reglement en het statuut zijn goedgekeurd door
het bestuur en als laatste in de rij zal het huishoudelijk reglement aangepast worden.
Dan zijn deze stukken voor de komende 2 jaar in orde. MR, zijn jullie documenten nog
actueel? Ze moeten elke 2 jaar opnieuw bekeken en vastgesteld worden.
(aanpassen is niet altijd nodig)

Vergaderdata 2018-2019:
Volgens afspraak zal de PMR van de ‘gastschool’ worden uitgenodigd om de GMR
vergadering bij te wonen.
Datum

Tijd

Wat

Waar

1 april ‘19

19.3022.00

4e

GMR vergadering +
toezichthouder (B/F)

St. Jozef

24 juni’19

19.3022.00

5e

GMR vergadering

St.
Antonius

