Beste ouders/verzorgers,
Enkele weken geleden meldde ik u dat wij onderzoek deden naar verbetering van oudercommunicatie via de app.
Inmiddels is het zover dat wij die app gaan introduceren.
Onderstaand treft u een introductiebrief van SchouderCom. In de bijlage bij deze BundersInfo vindt u nog een
toelichting.
Gezien deze belangrijke wijziging ontvangt u de BundersInfo zowel via de app als via de e-mail.
Hoort u van oudere ouders dat zij dit bericht niet hebben ontvangen, wilt u hen dan naar ons doorverwijzen?
Ik vraag u dus deze BundersInfo goed te lezen en waar nodig actie te ondernemen met als grote doel de
communicatie tussen ouders en school verder te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,
Gerard Molenkamp,
Schoolleider.

De Bunders gaat voor de communicatie met de ouders SchouderCom.nl gebruiken.
Deze naam staat voor SchoolOuderCommunicatie.
Het is een online communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de
communicatie en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken, hiervoor
ontvangt komende week een uitnodigingsemail. Berichten worden binnen SchouderCom verstuurd, waarbij een email
ter notificatie aan de ontvanger wordt gestuurd.
Ons ouderportaal zal straks te bereiken zijn op https://bunders.schoudercom.nl/overzicht
Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep en leerling
nummer) en de emailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd . Overige informatie, zoals adres en
telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens ook mogen zien. De
school en SchouderCom gaan zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. Een link naar de volledige tekst van
de privacy policy van SchouderCom is te vinden op http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.
Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar maakt het de school wel
makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons administratiesysteem.

Indien uw emailadres recent gewijzigd is en u heeft dit nog iet aangepast in de Ouderportal vragen wij u dit zo
spoedig mogelijk te doen.
Ondervindt u daarbij problemen, mailt u dan naar l.opthoog@stgboom.nl of e.klaasse@stgboom.nl
Met vriendelijke groet,
werkgroep oudercommunicatie
Maartje de Jong, Ilse Franken,
Erwin Klaasse, Gerard Molenkamp.
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Agenda MR vergadering
Datum: dinsdag 20 november 2018
Tijd en plaats: 19.30 uur directiekamer, eerste verdieping.
Bespreekdeel:
Opening en vaststelling agenda
1. Mededelingen
2. Functiebouwwerk De Bunders 2018-2019
3. Ter info: Vooruitblik begroting 2019
4. Ter info: Onderwijsresultaten Onderzoek VO
5. Ter info: korte terugkoppeling audit 6 en 7 november 2018 Universiteit Leuven
Overlegdeel:
6. Notulen vorige vergadering
7. GMR 25 oktober 2018
8. Jaarplan
9. Werken in thema’s
10. Overige inhoudelijke bespreekpunten
11. Rondvraag
Sluiting

Studiedag 12 november
Afgelopen maandag hielden wij met ons team een studiedag. Op zo’n dag bespreken we een aantal ontwikkelingen
binnen onze school zoals die in ons jaarplan zijn vastgelegd.
Het ging maandag o.a. afstemming tussen de verschillende Leerpleinen met betrekking tot rekenen, taal, lezen.
De leraren van die pleinen van Leergroep I, II en III wisselen dan uit hoe zij de doorlopende lees-, taal- of rekenlijn
in de school vormgeven en borgen. Dit is van belang om te zorgen dat alle leerstof in de instructies op de pleinen
aan bod komt.
Ook bespraken wij de vormen van rapporteren aan u. Wat plaatsen wij in de ouderportal? Wat komt in de tienminuten gesprekken aan bod? Wat formuleren wij aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem Looqin
Op het rapport van uw kind. En ook de vraag hoe we de rapporten vorm geven of dat we overgaan naar kind
portfolio’s. We oriënteerden ons ook over de vorm en inhoud van de tien-minutengesprekken.
Aan dit soort vragen ligt onze wens ten grondslag om u goed en duidelijk te informeren over de voortgang van de
ontwikkeling van uw kind vanuit de gegevens die het procesgericht onderwijs ons opleveren.
Vorige week vond ook een audit plaats door een medewerker van de universiteit Leuven. Hij keek vooral naar de
kwaliteitsmeters; betrokkenheid en welbevinden. In een teamgesprek bespraken we dit na en momenteel wordt het
auditrapport geschreven door hem. Na bestudering en bespreking, o.a. met de MR, zullen we u ook informeren over
de belangrijkste uitkomsten.

Activiteiten
Maandag 19 november, 20.00 uur, voor ouders leerlingen leerjaar 7 en 8. Informatie over HPV-vaccinatie meisjes
Locatie : lokaal groep 8 mhr. Nils
Ook op 19 november: knutselavond Sint: Begane grond Leergroep I. Aanvang 19.00 uur.
Donderdag 6 december: er bereikten ons enkele vragen of dit een studiedag is. Dat is niet zo.
Het is voor ons een gewone lesdag zoals de schoolkalender ook aangeeft. De school start om 08.30 uur.
Kinderen van Leergroep I en II mogen een Sintcadeautje meebrengen om aan elkaar te laten zien
en ook nog wat mee samen te spelen.
Ook op donderdag 6 december: Kerstversieren vanaf 19.00 uur. U kunt nog inschrijven om te helpen versieren via de
intekenlijst op het prikbord, bij kantoortje mhr. Giel.
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Bericht van de Oudercommissie
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