Nieuwswijzer
Mei 2018
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand. Op een overzichtelijke manier treft u wetenswaardigheden aan
die we graag met u willen delen. Heeft u vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Het nieuws van deze maand
1. Beleid
Kernwaarden
Groepenverdeling 2018- 2019
Nieuwe taalmethode
ICT
2. Praktisch
Aanvulling op het vakantierooster
Nieuwe organisatiestructuur Prodas
Prodaskantoor verhuisd

Kernwaarden
Binnen de ontwikkeling van een professionele organisatie, gaat men uit van kernwaarden. De kernwaarden van onze
school waren aan een herziening/ herformulering toe. Zoals eerder al gemeld, zijn we daar dit schooljaar mee doende
geweest. We komen tot een 5-tal kernwaarden:
* Inzetten op verschillen
* Veiligheid
* Burgerschap
* Samen werken en samenwerken
* (door)ontwikkelen

Groepenverdeling 2018-2019
Het leerlingenaantal daalt gestaag. Enerzijds jammer, anderzijds vergroot het de noodzaak en daarmee de
kans op efficiënter samenwerken. Het bouwgewijs werken wordt daarmee een grotere behoefte maar ook het
meer groepsdoorbrekend werken in zowel de vakken als taal, lezen en rekenen àls bij de wereldverkennende
vakken, gebundeld in het thematisch werken.
Als gevolg van de terugloop van het leerlingenaantal, loopt ook ons financiële budget terug. We moeten
daarom ook afscheid nemen van de onderwijsassistent (Petri van Dellen) en de ondersteunend leerkracht
(Nick van Lieshout). Daarbij gaan Ria Berkvens en Suzanne Aarts een dag inleveren.
Concreet betekent dat dat voor het schooljaar 2018-2019 de uitgangspositie verandert. We laten de
traditionele, vaste indeling in groepen enigszins los en richten ons steeds meer op het bouwgewijs werken.
Hoe leerlingen en leerkrachten verdeeld worden, is nog een hele puzzel. We willen dat goed en verantwoord
doen en daar is nog een aantal gesprekken en overleggen op verschillende niveaus voor nodig. Duidelijk is dat
schoolontwikkeling en daarmee de belangen van kinderen voorop staan!!
De medezeggenschapsraad heeft met dit voornemen ingestemd.

Nieuwe taalmethode
Onderwijsmethodes moeten mee ontwikkelen en zijn daarmee na een jaar of 8, 9 aan vervanging toe. Zo dit
jaar onze taalmethode. Ineke Eijsbouts had voor dit schooljaar de opdracht een passende nieuwe
taalmethode voor te stellen; uiteraard i.o.o. met het hele team. Passend bij de onderwijsbehoeften van onze
leerlingen, passend bij onze visie en liefst aansluitend bij de taalmethodes van de andere Astense scholen. Het
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lijkt erop dat we met de methode Staal gaan werken. Hiermee is de laatste tijd proef gedraaid en positief
ervaren. We hebben er als team in juni en augustus nog studiebijeenkomsten over en dan zal de knoop
worden doorgehakt. Tevens wordt dan bepaald of we Staal in zijn geheel of gefaseerd invoeren.

ICT
Voor het goed kunnen ontwikkelen van de vaardigheden van de 21 e eeuw is ICT een belangrijk hulpmiddel.
Onze ICT- middelen (computers, tablets en laptops) voldoen niet meer. Daarom hebben we onlangs voor
groep 1 en 2 2 nieuwe iPads en een windowstablet in gebruik genomen en voor de overige groepen zijn 53
chromebooks besteld. Samen met de beperkte goed werkende PC’s en tablets zijn we daarmee voldoende
uitgerust om ook dat gedeelte van het onderwijs ‘aan de maat’ te maken.
Vanaf de middenbouw gaan we volgend schooljaar met het digitale programma ‘Momento’ werken. Hierin
verwerken leerlingen de methodestof digitaal en ziet de leerkracht meteen op het digitale dashboard welke
leerlingen de stof op welke manier verwerkt hebben en waar hij/zij op dat moment nodig is. Een mooie
volgende stap binnen het verzorgen van onderwijs op maat.

Aanvulling vakantierooster
In de Nieuwswijzer van maart is het vakantierooster 2018-2019 gepubliceerd zoals vastgesteld door de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierop is nog een aantal aanvullingen in het kader van
studiedagen. Behalve de genoemde vakanties staan er nog vier studiedagen op de agenda, t.w.:
Maandag 17-09-2018, woensdag 03-10-2018, donderdag 06-12-2018, woensdag 13-03-2019 (wordt misschien
nog gewijzigd in 20-03-2019) en woensdag 29-05-2019.
De medezeggenschapsraad heeft met dit voornemen ingestemd.

Nieuwe organisatiestructuur Prodas
In 2010 hebben, na een gedegen voorbereiding, een vijftal schoolbesturen uit Deurne, Asten en Someren de
krachten gebundeld en de Stichting Prodas (Primair Onderwijs Deurne Asten Someren) opgericht. Lange tijd is
gebouwd aan de organisatie en door de tijd zijn nieuwe inzichten bestaan over de structuur van de
organisatie. Een commissie van directeuren heeft de opdracht van de Raad van Bestuur gekregen een
structuur te ontwikkelen waarin verantwoordelijkheden diep in de organisatie liggen en de bestuurder ook
echt kan besturen.
Dit heeft geresulteerd in een clusterverdeling binnen de scholen. Op Prodasniveau starten we hiermee per
augustus 2018. De clusters zijn gemeentelijk, hetgeen voor de Astense scholen betekent dat ze in één cluster
nauwer gaan samenwerken. Concreet merken ouders en leerlingen er nog niets van.
Vanuit strategisch oogpunt is binnen de Astense scholen de afgelopen schooljaren al volop gebouwd aan de
nauwere samenwerking. Het Strategisch HuisvestingsPlan speelt ons daarbij erg in de kaart. Het wordt er voor
iedereen beter van; m.n. voor de leerlingen!!

Prodaskantoor verhuisd
Ongeveer 15 jaar was het bestuurskantoor van de Stichting Prodas gehuisvest in het centrum van Asten in een
mooi eigen kantoor. Vanwege de daling van het leerlingenaantal, kwamen er op een aantal scholen lokalen
vrij. Het onderhoud van lege lokaal kost onevenredig veel onderwijsmiddelen en daarom is besloten het
kantoorgebouw af te stoten en het bestuur te vestigen in een gedeelte van BBS. Antonius in Heusden. Het
nieuwe adres: Heikamperweg 7, 5725 AZ Asten-Heusden. Telefoonnummers en mailadressen blijven gelijk.
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