Jaarverslag 2017-2018

Onderwijs
Rekenen
De school gaat inzetten op leuk en leerzaam rekenonderwijs (de rekenkamer). Het team
heeft een studiedag gehad in Tilburg. Hierbij zijn zij door de bedenkers en ontwikkelaars van
het rekenhuis geïnspireerd geraakt om het rekenonderwijs op de Wonderwind
betekenisvoller te maken. Er zullen komend schooljaar speciale rekenavonden
georganiseerd worden om ouders meer bij het rekenproces van hun kind(eren) te betrekken.
Ook is er voor iedere groep rekenmateriaal (o.a. rekenstraatjes) aangeschaft.
Kernconcepten
Dit schooljaar is er een start gemaakt met het werken met de kernconcepten. Deze manier
van werken vervangt de methodes voor wereldoriëntatie. Voor alle andere vakken blijft de
school voorlopig de huidige methodes gebruiken. De achterliggende gedachte van het
werken met kernconcepten is dat kinderen niet leren door uit werkboekjes en boeken te
werken, maar door zelf te onderzoeken, ontdekken en ervaren. Naast de tussentijdse
evaluaties wordt na twee jaar bekeken of het werken op deze manier het gewenste resultaat
heeft bereikt.
Visitatie bestuur
Het bestuur is in maart op de Wonderwind geweest voor een visitatie. Zij hebben gesproken
met ouders, kinderen, leerkrachten en de directie en hebben klassenbezoeken gedaan. Dit
hebben zij bij alle 9 scholen van Blick gedaan.
Jaarkalender/schoolgids/schoolplan
De schoolgids is goedgekeurd. In het nieuwe schooljaar komt er een nieuw format vanuit
Blick.
De jaarkalender is goedgekeurd.
Volgend schooljaar wordt er een nieuw strategisch beleidsplan gemaakt door Blick. Hieruit
voortvloeiend, wordt het nieuwe (4-jaren) schoolplan gemaakt.

Huisvesting
Verdeling lokalen MFC
De Wonderwind krijgt er het nieuwe schooljaar 2 extra lokalen bij. De ontmoeting krijgt een
eigen gebouw. De lokalen die vrijkomen worden gebruikt om een teamkamer/keuken en een
rekenkamer/technieklokaal te maken.

Financiën
Begroting MR
De MR leden hebben gezamenlijk met de ontmoeting en de vijfster in het kader van de
professionalisering een cursus gevolgd. Ook zouden er airco’s voor de klassen aangeschaft
worden vanuit het budget dat over is. Inmiddels zijn deze airco’s uit een ander potje betaald.
Inzet middelen werkdruk overheid
De school krijgt vanuit het rijk financiën om de werkdruk te verlagen. De wonderwind heeft
gekozen voor het inzetten van een onderwijsassistent. Er is budget om haar 4 ochtenden in
te zetten.

Personeel
Formatie
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het schoolformatieplan voor
schooljaar 2018-2019. Er vertrekken 3 vaste leerkrachten en 2 vanuit de invalpool. Volgend
schooljaar zullen er weer 5 groepen starten.
Werving nieuwe leerkrachten
De overblijvende leerkrachten en de directie zijn een wervingsprocedure gestart voor nieuwe
leerkrachten. Dit heeft ertoe geleid dat alle groepen na de zomervakantie bemand zijn.
Werving nieuwe directeur
In september is er een interim-directeur aangesteld. Zij is gebleven totdat in december de
vaste directeur aangesteld is.

Overig
Samenstelling MR
De huidige MR gaat veranderen van samenstelling. Er zijn verschillende wervingsacties
geweest. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanstelling van twee nieuwe ouders. In het
nieuwe schooljaar zal ook de personeelsgeleding vervangen worden.
Medezeggenschapsstatuut MR
Het vernieuwde medezeggenschapsstatuut van Blick is na lang onderhandelen tussen GMR
en CvB definitief vastgesteld. Volgend schooljaar kan het statuut op schoolniveau aan de
hand hiervan opgesteld worden.
Jaarplan MR
Het jaarplan van de MR is in september (voor schooljaar 2017/2018) vernieuwd en
vastgesteld.

