Nieuwsbrief SCOB februari 2019

Vooraf
Het nieuwe jaar is een maand oud. Op de scholen heeft het dagelijks werk zijn normale loop weer
hervonden. Leerkrachten verzorgen hun lessen, leerlingen genieten onderwijs, ouders helpen en ondersteunen waar dat mogelijk is. Fijn dat wij zo met elkaar een gemeenschap mogen vormen die
rond onze scholen staat, alles in biddend opzien naar onze God en Vader. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de actualiteit van dit moment.

Bij wie kunt u terecht
Het kan voorkomen dat u opmerkingen, vragen of klachten heeft over de school als geheel of over
een medewerker in het bijzonder. Niet voor iedereen is duidelijk waar een vraag of klacht kan worden neergelegd. Wij vinden het vanzelfsprekend dat u zich allereerst went tot de persoon in kwestie.
Wanneer er zaken zijn die spelen op het niveau van de medewerker of de groep van uw kind dan
neemt u contact op met de leerkracht. Samen zoekt u naar een oplossing. Wanneer u zich niet gehoord voelt of er zich geen oplossing aandient dan kunt u contact opnemen met de directeur van de
school. Zij/hij zal met de betrokkenen in gesprek gaan en samen zoeken naar een oplossing.
Het kan voorkomen dat er nog altijd vragen of
klachten blijven. In dat geval richt u zich tot de
directeur-bestuurder, dhr. G.T. Tissink. Hij is
bereikbaar via het mailadres g.tissink@scobommelerwaard.nl. Voor de scholen zijn ook 2
externe vertrouwenspersonen aangesteld. Het
zijn mw. A. van Bruchem en dhr. H. van Dorp.
Zij staan u te woord, bieden u een luisterend
oor en kunnen u zonodig doorverwijzen naar
overige deskundigen. Hun contactgegevens
vindt u in de schoolgids van de scholen.
Op de scholen zijn verschillende groepen ouders actief. De MR houdt zich bezig met beleid en wettelijke kaders, de IC adviseert directie en team over zaken betreffende de identiteit, de activiteitencommissie (voorheen ouderraad) is actief met allerlei hand- en spandiensten en de organisatie van
festiviteiten. Ook hen kunt u aanspreken over zaken die de school betreffen, maar zij zijn niet het loket voor uw vragen of klachten. Deze oudergroepen benadert u voor uw suggesties, bijdragen, actieve hulp en inzet.

Privacybeleid
Sinds mei 2018 is de AVG van kracht, de wet die alles rondom privacy regelt. Wij hebben u destijds
uitvoerig geïnformeerd over de manier waarop wij hieraan in de praktijk uitvoering geven. Op de

websites van de SCOB en de scholen vindt u onze privacyverklaring waar u alles nog eens na kunt lezen. In november van het afgelopen jaar heeft de Functionaris Gegevensbescherming een eerste controle uitgevoerd. Hieruit bleek dat de meeste zaken zoals wij die in ons privacybeleid formuleerden
op orde zijn. Dat stemt positief. De aanbevelingen en de onvolkomenheden zijn inmiddels opgepakt
en deels ook al verwerkt.
Ook voor u als ouders is het belangrijk dat u zich bewust bent van de privacyregels op school. U weet
dat wij bijv. zeer terughoudend zijn met het maken en publiceren van foto’s van leerlingen. Een flink
deel van u gaf geen toestemming om foto’s te plaatsen op website en social media. Nu komt het regelmatig voor dat ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Dat willen wij niet verbieden. Wel
vragen wij u om dezelfde voorzichtigheid die ook wij onszelf opleggen. Wilt u zich beperken tot foto’s
van uw eigen kind? En wilt u niet ongevraagd foto’s publiceren waar toevallig ook andere kinderen
opstaan? Laten wij er met elkaar voor zorgen dat ieders privacy gewaarborgd blijft.

Strategisch beleid
Van Stichtingen en Verenigingen wordt gevraagd dat zij één keer per vier jaar hun strategisch beleid
formuleren. Het strategisch beleidsplan is een visiedocument dat vooruitkijkt naar de komende 4
jaar. In het plan zijn doelen opgesteld die de stichting wil realiseren. Dit zijn doelen op hoofdlijnen.
Aan de scholen wordt namelijk gevraagd deze doelen om te zetten in concrete doelen en afspraken
op schoolniveau.
Het strategisch beleid is tot stand gekomen in
samenspraak met diverse betrokkenen:
bestuur, directeuren, ouders van GMR en IC
en leerkrachten uit de GMR. Zo werd het een
breed gedragen document dat de komende
jaren richting geeft aan ons beleid en ons
handelen.
De leden van de identiteitscommissies gaven
de SCOB de volgende kernwaarden mee: vanuit onze christelijke identiteit zijn wij betrokken en betrouwbaar – verbindend en vernieuwend. Wij hopen dat u onze stichting en onze scholen zo inderdaad leert kennen.
De definitieve versie van ons strategisch beleidsplan vindt u binnenkort op de website van de SCOB
te weten www.scobommelerwaard.nl.

Uw mening telt
In de afgelopen maand is de zgn. oudertevredenheidspeiling afgenomen. Het betreft hier landelijk
gevalideerde vragenlijsten vanuit ons kwaliteitsinstrument. Wij danken u hartelijk dat u de moeite
nam de lijsten in te vullen. De uitkomsten helpen de scholen om keuzes te maken voor het schoolplan dat zij gaan schrijven. In dit plan worden de doelen en ontwikkelingen voor de periode 20192023 beschreven. Deze hebben betrekking op zaken als onderwijs, pedagogisch klimaat, leerlingenzorg, schoolcultuur en veiligheid.

IC, MR en ouderraad
Wij weten ons als bestuur en medewerkers verbonden met u als ouders. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Dat geldt ook voor de cultuur, de
sfeer en de organisatie van de school. Vanuit de wet is aan ouders de mogelijkheid van medezeggenschap gegeven. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad die meedenkt en –spreekt over
schoolbeleid. Bovenschools is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) actief. De
GMR spreekt en denkt mee over beleid dat het geheel van de SCOB betreft.

Vanuit de statuten van de SCOB wordt ouders de mogelijkheid geboden mee te denken en te spreken
over de identiteit van de school. Als ouder van de school en inwoner van het dorp bent u zich als
geen ander bewust van de identiteit en de couleur locale van beide. Wij hechten veel belang aan de
identiteitscommissie (IC) als sparringpartner voor directie en team. Het advies van de IC is waardevol
en wordt meegewogen in besluiten.
Een school kan niet zonder de helpende handen van tientallen ouders die zich inzetten bij talloze activiteiten. Er is veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van de activiteitencommissies.
Een hartelijk woord van dank aan al die ouders die een stukje van hun tijd beschikbaar stellen door
actief te zijn in een raad of commissie, op één van onze scholen. Wij roepen u op om serieus na te
denken wanneer aan u de vraag wordt gesteld om lid te worden van IC, (G)MR of AC. Van harte aanbevolen.

Aanmelding nieuwe leerlingen
U zag het waarschijnlijk al
in de regionale pers
of via social media: kinderen die in het schooljaar 2019-2020 4 jaar
worden en dus naar
school komen, kunnen nu
al worden aangemeld. Wij
stellen die vroege aanmelding op prijs. Het helpt
ons bij de personele planning en de groepsindeling.
Bezoek één van de open
dagen of vraag een gesprek aan bij één van de
directeuren.
Kent u ouders met jonge
kinderen in uw omgeving?
Maak hen dan attent op
de scholen van de SCOB.
Wij begroeten hen graag
voor informatie of aanmelding.
Van harte aanbevolen.

