Vrijeschool de Berkel PO
Email: Berkel@vrijeschoolzutphen.nl

BERKELBULLETIN schooljaar 2017-2018 no. 24 van 15 maart 2018
Gezamenlijk bulletin voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Vrije School de Berkelonderbouw.
Kopij inleveren via de mail voor donderdagmorgen 9.00 uur.
dag

datum

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

20 maart
22 maart
23 maart
24 maart

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag en
woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

29 maart
30 maart
2 april
3 april
4 april
10 april
17 april
24 april

activiteit
Wereldverteldag
Toneel klas 3
Palmpasen
Grote tuindag van 10.00 uur tot
16.00 uur
Paasviering
Geen school i.v.m. Goede Vrijdag
Geen school i.v.m. 2e Paasdag
Studiedagen
Kinderen vrij
Ouderavond klas 2
Ouderavond kleuters
Ouderavond klas 5

Bestemd voor
Alle klassen
Ouders en kinderen
Bericht volgt
iedereen
Bericht volgt
iedereen
iedereen
Geen school voor de kinderen

Palmpasen:
Deze week is digitaal de brief van Palmpasen en Pasen aan jullie verzonden. Voor Palmpasen maandag 19 maart
meegeven aan klas 1 t/m 3 stokken voor de Palmpaasstok en rijggoed.
MR kort verslag:
Aangezien er een personeelslid ziek is was dit keer Saskia ter vervanging) bij de MR vergadering aanwezig.
Er liggen een aantal beleidsstukken bij de MR ter beoordeling. De stukken zijn gelezen en van opmerkingen voorzien.
Een aantal stukken behoeven wat meer aandacht waarvoor een afspraak met Bart wordt gepland.
Het betreft de volgende stukken:
Formatieplan: het formatieplan is door de MR instemming verleend in september 2017. In deze periode wordt het
plan bijgesteld naar de huidige situatie. Bart heeft het stuk geactualiseerd. We hoeven hier niet opnieuw instemming
op te verlenen. Het stuk is ter kennisgeving.
Overlegmodel of basismodel: In augustus 2015 is de nieuwe CAO PO van kracht gegaan. De GMR heeft gekozen
voor het overlegmodel. Dit maakt het voor ons mogelijk om binnen de kaders van de cao maximaal afspraken te
maken. Eens in de 3 jaar bestaat op schoolniveau het recht om de keuze te heroverwegen. Dat is dit jaar het geval.
Het college gaat dit document bespreken alvorens een besluit genomen wordt.
SOP: Het schoolondersteuningsplan. Bart heeft een eerste concept gemaakt. Het is prettig dat de MR hier meteen in
meegenomen wordt zodat we in een vroeg stadium onze mening kunnen geven. Dat is prettiger dan dat er een
afgerond stuk op tafel ligt. We hebben dit stuk gelezen en geven de opmerkingen terug aan Bart.

Schoolplan: Eens per 4 jaar wordt het schoolplan herschreven. Soms is het nodig, gezien vele veranderingen, het
plan eerder te herschrijven. Dat is het geval. We hebben het concept gelezen en geconstateerd dat er nog wat aan
gesleuteld zal moeten worden. Dit gaan we met Bart bespreken.
GMR: Na diverse overleggen blijkt dat we niet de juiste namen aan de diverse overleggen geven. Dit werkt
verwarrend. Op dit moment is Aline, in samenspraak met diverse partijen, hier duidelijkheid in te scheppen en te
zorgen dat de medezeggenschapsvertegenwoordiging goed geregeld is.
Overleg met de Zonnewende: Aansluitend aan de MR vergadering heeft Aline overleg met de voorzitter MR
Zonnewende. Een aantal afspraken zijn gemaakt waaronder dat we notulen met elkaar uit gaan wisselen om te weten
van elkaar wat er speelt op de andere school. Er is veel ruis op de lijn, van en naar beide kanten, waar informatie
komt die niet klopt. We spreken af dat beide voorzitter zitting nemen in de GMR en in overleg zoeken we naar een
modus hoe vergadert moet worden. Ook is het wenselijk dat in de GMR 2 leerkrachten zitting nemen.
Klokkenluidersregeling VSNON vastgesteld;
Op 22 februari 2018 is de Klokkenluidersregeling VSNON vastgesteld en gepubliceerd op de website van VSNON. De
gezamenlijke medezeggenschapsraden hebben ingestemd met de door de Raad van Toezicht voorgestelde regeling,
die is gebaseerd op de modelregeling van de VO-raad.
In het geval dat een medewerker, ouder of leerling aanwijzingen heeft dat het maatschappelijk belang wordt
geschaad door een medewerker van VSNON, kan die dit via de Klokkenluidersregeling op een veilige manier
aankaarten. Iemand luidt immers niet zomaar de klok. Er is dan sprake van zo'n ernstige misstand dat die niet
volgens de reguliere procedures kan worden opgelost:
1.
2.
3.
4.
5.

de schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit;
een gevaar voor de volksgezondheid;
een gevaar voor de veiligheid van personen;
een gevaar voor de aantasting van het milieu;
een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van
handelen of nalaten;
6. een schending van andere regels dan een wettelijk voorschrift;
7. een verspilling van overheidsgeld;
8. het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over de onder 1 tot en met 7 hierboven
genoemde feiten.
De klokkenluidersregeling is niet bedoeld is voor persoonlijke klachten of persoonlijke belangen. Wilt u die
aankaarten, dan vragen wij jullie om in gesprek te gaan met de school. Kom je er niet samen uit, dan kun je gebruik
maken van de klachtenregeling van VSNON.
Kijk op de website van VSNON voor een nadere toelichting
Zaterdag 24 maart Grote Tuindag.
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de eerste grote Berkel tuindag van 2018. Iedereen is welkom van
groot tot klein. We hebben een paar mooie klussen op het programma staan. Ouders en kinderen die hun spierballen
willen gebruiken zijn van harte welkom, maar ook kunnen we helpende handen gebruiken voor lichter werk in de tuin
of in de keuken. Ook kun je oppassen op kleine kinderen van ouders die in de tuin werken. Met een paar uurtjes
helpen zijn we al erg blij! Mar natuurlijk mag je de hele dag blijven helpen! De lunch verzorgen we met z'n allen, dus
ook als je niet kunt komen op de dag zelf, kun je je steentje bijdragen door het verzorgen van bijvoorbeeld soep,
(hartige) taart of ander lekkers.
We maken er samen een gezellige dag van. Met z'n allen zorgen we voor een mooi en opgeruimd schoolplein voor
onze kinderen. In elke klas zal een contactpersoon (een ouder uit de klas) een mail sturen met de vraag om je aan te
melden om te helpen op de tuindag en/of voor een bijdrage voor de lunch.
Dus houd je email in de gaten deze week en meld je aan!
Volgende week zaterdag 24 maart van 10:00 tot 16:00 uur. vragen/ opmerkingen of suggesties:
deberkeltuingroep@gmail.com
Tot slot willen we iedereen bedanken die bloembolletjes heeft ingeleverd, we hebben inmiddels al 2 vuilniszakken
vol!! groetjes van de tuingroep

