
Kinderraad
Duurzaamheid & milieuscan
De Kinderraad is bezig met het opstellen van een plan van aanpak om
ons IKC nog duurzamer te maken. De afgelopen weken hebben zij de
duurzaamheid van het IKC in kaart gebracht met behulp van een
milieuscan. Daarmee hebben zij ontdekt wat er goed gaat en wat voor
verbetering in aanmerking komt. Zij zullen hun bevindingen en
aanbevelingen presenteren aan de groepen en het team. Uiteraard
delen zij ook hun bevindingen en aanbevelingen in de volgende
nieuwsbrief.
   
Webinar voor ouders vanuit het CJG
‘Van basisschool naar brugger’
De overgang van de basisschool naar de middelbare kan een
spannende tijd zijn! In deze workshop leggen we aan de hand van de
mindsettheorie uit waar uw ‘brugger’ tegen aan kan lopen en hoe je als
ouder(s) kan ondersteunen. 
Startdatum: 16 juni– klik hier om u in te schrijven of ga naar samen
opgroeien webinar

Nationaal Programma Onderwijs
Onze kinderen verdienen, ondanks de coronacrisis, alle kansen op
volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Het kabinet komt met
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Een groot deel van de € 8,5
miljard uit het NPO gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en
middelbare scholen. 
Om gericht te werken aan herstel en ontwikkeling, is het belangrijk om
goed te weten waar onze kinderen nu staan. Wij voeren  daarvoor een
zogenaamde 'schoolscan' uit. Dit is een  behoefteanalyse op kind- en
schoolniveau. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale
ontwikkeling en het welbevinden. Op basis hiervan kunnen wij een
beredeneerde en onderbouwde keuze maken voor passende
interventies.
Wij houden u op de hoogte van de stappen die wij in dit proces zetten.
Meer informatie kunt u vinden op www.nponderwijs.nl/ouders

Beste ouder(s),

De GMR Jong Leren zoekt geïnteresseerde ouders
Komend schooljaar komen er twee zetels binnen de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Jong Leren
vrij voor de oudergeleding. Alle ouders/verzorgers die een kind op
een school van Jong Leren hebben, komen hiervoor in aanmerking.
Is de GMR iets voor mij?
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
stichting Jong Leren zitten 8 medewerkers en 8 ouders in de GMR.
Op elke school is er een MR die medezeggenschap uitoefent over
zaken die spelen op school. In de GMR wordt gesproken over zaken
die zich op het bovenschoolse niveau bevinden. Deze raad wordt
rechtstreeks gekozen door de leden van de MR-en van de 25
scholen. Dit betekent overigens niet dat een GMR-lid ook zitting
moet hebben in de MR.
Wat staat er zoal op de agenda? 
De GMR heeft instemmings- of adviesrecht over een groot aantal
onderwerpen die het bestuur inbrengt. Het gaat om
gemeenschappelijke en dus schooloverstijgende zaken, zoals over
gebouwen en hoe het geld verdeeld wordt over de 25 scholen. Ook
de kwaliteit van het onderwijs en de profilering staan op de
agenda. Denk verder aan personeelszaken, zoals het
bestuursformatieplan, de normjaartaak en onderwerpen die
voortvloeien uit de cao. En wat dacht u van de actuele
onderwerpen als werkdruk en de corona crisis? Kortom, een
uitgebreide mix van onderwerpen die van invloed zijn op (het
merendeel van) van de scholen van stichting Jong Leren. Er is vast
een onderwerp dat aansluit bij uw interesse en waarin u zich wilt
verdiepen, zodat u als ouder een bijdrage kunt leveren aan het
besluitvormingsproces bij stichting Jong Leren.
Wat kan ik verwachten als GMR-lid?
Van een kandidaat wordt verwacht dat hij of zij bereid is voor een
periode van drie jaar zitting te nemen in de GMR. U hoeft niet
overal al kennis van te hebben; openstaan om (een deel van) de
materie eigen te maken is belangrijker. Training en scholing van de
GMR is mogelijk. Net als het gebruik maken van de specifieke
kennis van externe deskundigen of organisaties.
Natuurlijk kost het tijd om in de GMR te zitten. Niet alleen wordt er
ongeveer acht keer per jaar vergaderd, maar ook zijn er zaken als
een cursus of een netwerkbijeenkomst, waarbij aanwezigheid op
prijs gesteld wordt. 
Belangstelling?
Meer informatie is te vinden op www.jl.nu/gmr. Aanmelden voor de
GMR kan door, uiterlijk 7 juni, een mail te sturen aan Joyce Draijer,
secretaris van de GMR, via gmr@jl.nu. Dit mailadres kan ook
gebruikt worden voor het stellen van eventuele vragen. 
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Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie                               18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie                                 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie                          21-02-2022 t/m 25-02-2022
Goede Vrijdag + Pasen                   15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie                                   25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart                                    26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren                                      06-06-2022
Zomervakantie                               18-07-2022 t/m 26-08-2022

Data voor de studiedagen vindt u in de volgende nieuwsbrief.

Een warm welkom aan:
groep 1: Mauro

Voor in uw agenda:
do 27 mei         schoolreisje (meer info volgt)
vrij 28 mei        groep 1 t/m 4 vrij 
ma 31 mei        groep 1 t/m 4 vrij
do  10 juni        studiemiddag, alle groepen om 12.00 uur vrij

Met vriendelijke groeten,

Team IKC De Paradijsvogel


