BOEM november 2017
Eventuele staking op 12 december
Vanuit PO (Primair Onderwijs) in Actie is er een mogelijke staking aangekondigd op
12 december 2017 als er geen concrete stappen volgen na de overleggen met de
minister.
De meet-up op 29 november met de minister (ook digitaal te volgen) wordt als
besluitmoment gezien. De besluitvorming over de staking volgt dan pas op 5
december door de bonden en PO in Actie.
Dat is vrij laat als er inderdaad wordt besloten om tot staken over te gaan, vandaar
dit bericht. Nu kunt u daar in uw planning vast rekening mee houden.
We laten u zo snel mogelijk weten wat er is besloten.
Portfolio nieuwe stijl
Ons portfolio is in ontwikkeling. Het portfolio wordt in november en in mei van dit
schooljaar uitgereikt. Dit jaar maken de thema’s en de methodetoetsen deel uit van
het portfolio. Naar aanleiding van dit portfolio zijn er oudergesprekken, deze zijn
verplicht.
De Cito-toetsen maken geen deel meer uit van het portfolio die worden in februari
en juni naar u toegestuurd.
We hebben ook een leerling-ouderblad aan het portfolio toegevoegd, dat ouder en
kind uitnodigt samen terug te kijken op de afgelopen periode en dit op te schrijven.
Afscheid na vele jaren op de BOE, van Margriet Berger
Sinds februari 1994 ben ik werkzaam geweest op de BOE, de eerste jaren als
gymleerkracht en daarna als groepsleerkracht in de bovenbouw. Ik heb dit met heel
veel plezier gedaan. De BOE is een school met een grote betrokkenheid van
leerkrachten en ouders, dat heb ik altijd als heel fijn en waardevol ervaren. Zo was
ook mijn afscheid van de kinderen, de ouders en van de collega’s. Ik heb een
prachtig feest gehad in de klas met een heel mooi afscheidscadeau, een filmpje van
de kinderen wat ik nog regelmatig bekijk. Daarnaast op vrijdagavond 3 november
hebben de leerkrachten mij ongelooflijk verwend met mooie woorden, grappige
verrassingen en een prachtig lied. Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik gewerkt
heb op zo’n leuke school en met zulke fijne collega’s. Mijn werk in het onderwijs zit
erop en er komt nu tijd voor allerlei andere dingen. Iedereen bedankt.
Bericht van de Ouderraad (OR)
We hebben alweer onze tweede vergadering van dit nieuwe schooljaar gehad. De
drukke decembermaand komt eraan, met veel activiteiten vanuit de Ouderbijdrage
en (dus) voor de Ouderraad.

Sint is in het land, dat vieren we op de BOE op 5 december. Daarna volgen nog de
prachtige nieuwe Verhalenkaravaan op 13 december, en het kerstdiner voor de
kinderen met Kerstkwek voor de ouders op 21 december.
De Ouderraad zorgt voor de inkoop, en met behulp van ouders en het schoolteam
voor de versiering en de organisatie.
Hebt u de Ouderbijdrage nog niet betaald? Doe dat dan alsnog, dan blijven al deze
leuke activiteiten ieder schooljaar weer mogelijk.
Verder heeft de Ouderraad dringend nieuwe leden nodig, dus heeft u mogelijk
interesse laat het dan weten. Dat mag ook voor 1 specifieke activiteit zijn, zoals bv.
het zomerfeest. Er zijn draaiboeken, er is hulp en er is budget, dus lijkt het u leuk
om op deze manier iets te organiseren voor de BOE en zo ook andere ouders te
leren kennen, neem contact op met de Ouderraad via SchouderCom of spreek een
van ons aan op school.
Nicole Slegers, voorzitter OR

Het verdwijnen van de rol van de oudercontactmedewerker
Zoals u hebt gemerkt is onze oudercontactmedewerker al een geruime tijd afwezig.
Hierbij een officieel bericht van Dynamo over het verdwijnen van de rol van de
oudercontactmedewerker en het overnemen van de taken door één van de leidsters.
Er is nog geen duidelijkheid over de subsidie die de school eventueel gaat krijgen om
op school invulling te geven aan het werk van de oudercontactmedewerker.
Vanaf 1 januari 2018 heeft Dynamo te maken met een bezuiniging door de
gemeente op het budget OBH (ouderbetrokkenheid). Door de bezuiniging heeft zij
deze inzet opnieuw moeten bekijken.
Het gevolg van deze bezuiniging heeft Dynamo doen besluiten dat er per 1 januari
2018 met een nieuwe afgeslankte urennormering wordt gewerkt. Na 1 augustus
2018 zal Dynamo de ouderbetrokkenheid niet langer bij de oudercontactmedewerker
beleggen, maar onderbrengen als taak bij de HBO- er op de groep.
Er wordt nu door Dynamo gewerkt aan:
 De personele inzet OBH tot aan de zomer 2018;
 Het trainen van de HBO-er op de groep voor de nieuwe taak;
 De nieuwe situatie van het ouderbeleid wordt beschreven voor de zomer van
2018.
Dynamo doet haar best om de verandering soepel te laten verlopen.
Voor vragen kunt u terecht bij:
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