‘ T

Z I G T

G E R S T E L A N D

3

9 9 3 2 H Z

D E L F Z I J L

D I R E C T I E O B S Z I G T @ L I V E . N L

Woensdag 28 maart 2018
Jaargang 14 nummer 7

‘t ZIGTNIEUWS
Enquête overblijven op school
Er zijn 75 enquêteformulieren uitgedeeld aan de
oudste leerlingen en er zijn 16 ingevuld teruggekomen. Over het algemeen zijn de reacties positief en
worden de veranderingen van de afgelopen periode
ook gezien. Het is rustiger dan voorheen en er zijn
meer overblijfouders per dag. Hierdoor hebben de
leerlingen meer keuze in bijvoorbeeld binnen of
buiten spelen, omdat er meer toezicht is. Het overblijfreglement is verouderd, maar we zijn bezig met
een update. Zodra deze klaar is komt hij op de
website. Ook komt er een overblijffolder met alle
info kort op een rijtje. Alle overblijfkrachten hebben
inmiddels een Verklaring omtrent gedrag ( VOG) en
minimaal de helft van de ouders heeft de cursus
“overblijven” gevolgd of is opgeleid tot pedagogisch
medewerker. Niet alle overblijfkrachten zijn bij de
ouders bekend, daarom komt er een foto in de hal
te hangen. Dit geldt ook voor de OR en MR-leden
trouwens. Het zou prettig zijn als er voor elke dag
een vaste aanspreekouder is. Aan een grotere
strippenkaart van bijvoorbeeld 30 of 50 overblijfbeurten is wel behoefte, maar dan met een bankoverschrijving en niet met contant geld in de
broodtrommel. Mocht u nog vragen hebben over
het overblijven, dan bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om een keer mee te draaien. Dit kan
eventueel ook op invalbasis of 1x of 2x per maand
in plaats van elke week.
Als er te weinig overblijfkrachten zouden zijn op
termijn, zou het een optie zijn om over te gaan
naar een continurooster. Dit is een van de speerpunten waar we volgend schooljaar mee bezig
gaan bij de fusieonderwerpen. In het schooljaar
2018—2019 komt er een enquête of daar behoefte
aan is. Dit willen we dan bij de fusie helder hebben, zodat de drie scholen dan ook dezelfde
schooltijden hebben.

mans aangetrokken om de werkzaamheden van
Dick Henderikse zoveel mogelijk over te nemen. De
heer Timmermans zal zich vooral bezighouden met
het huisvestingsdossier, vooral de nieuwbouw en
versteviging van de 21 schoolgebouwen in Marenland. De schooldirecteuren zijn geïnformeerd en zij
zullen binnenkort kennismaken met de waarnemend bestuurder, Johan Timmermans. Via uw eigen school wordt u op hoogte gehouden over het
herstel van de heer Dick Henderikse.
Vanaf deze plek wensen wij Dick van harte beterschap.
Met vriendelijke groet,
Namens de medewerkers van het Onderwijsbureau
Marenland.
Leonie Korteweg
Oud papierdata
De data voor het oud papier zijn:
19 april 2018 / 31 mei 2018 / 12 juli 2018 / 6 september 2018 / 18 oktober 2018 / 13 december
2018
Mocht u een keer willen helpen met het ophalen
van het oud papier dan kunt u contact opnemen
met Wim Harkema of Corina Oenema.
Koningsspelen
We zijn nog steeds op zoek naar meehelpouders op
20 april bij de koningsspelen!
U kunt zich opgeven bij: ingelap@marenland.org
Agenda:

30 maart en 2 april Paasweekend
16 april
Gezamenlijke MR vergadering van
de MR-en van de drie scholen
Afwezigheid Dick Henderikse
17 april
Praktisch verkeersexamen groep 7
Aan de ouders van de leerlingen in Marenland.
17-18-19 april Centrale eindtoets van groep 8
Sinds het begin van de voorjaarsvakantie is de heer
+ Entreetoets voor groep 7
Dick Henderikse, directeur-bestuurder van Maren- 19 april
Oud papier
land, opgenomen in het UMCG, afdeling Bea20 april
Koningsspelen
trixoord. De heer Henderikse is voor langere tijd
27 april t/m 11 mei Meivakantie
afwezig. Om zijn afwezigheid op te vangen en om 21 en 22 mei Pinkstervakantie
te zorgen dat de organisatie Marenland op een
31 mei
Oud papier
goede manier door kan werken is besloten een
5 juli
Schoolreis groep 1/2
waarnemer voor Dick Henderikse te benoemen.
12 juli
Schoolreis groep 3 t/m 6
Sinds maandag 12 maart is de heer Johan Timmer 18 juli
Rapport mee

