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Beste ouders, partners en andere 

betrokkenen 

Dit schooljaar verschijnt onze 

nieuwsbrief naar ouders en 

partners driemaal in plaats van 

tweemaal. We willen u 

regelmatiger informeren over 

ontwikkelingen binnen Fectio. 

Daarmee kunnen we dan ook 

actueler zijn. 

In deze nieuwsbrief aandacht voor 

onze speerpunten in 2018, de 

keuze voor inzet van extra handen 

binnen de scholen en onze 

‘nieuwe’ fusieschool. Tevens 

informatie vanuit de GMR.  

We wensen u veel leesplezier. En 

mocht u naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief willen reageren, dan 

graag via info@ksfectio.nl 

 

Speerpunten 2018 

Bij het opstellen van de begroting 2018 

zijn meerdere speerpunten als 

uitgangspunt genomen. Hierdoor zijn 

wij in staat gericht te verbeteren met 

de gelden die we ontvangen.  

Een aantal speerpunten willen we met 

name noemen: 

 

 

Relevante delen van het digitale 

leerlingdossier worden webbased 

beschikbaar voor ouders via de 

ouderportal van Parnassys; 

Elke school werkt vanaf 2018 met een 

planmatige cyclus van kwaliteitszorg op 

basis van een jaarlijkse zelfevaluatie,  
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Inzet extra handen 

Fectio heeft tevens de keuze 

gemaakt gelden van Passend 

Onderwijs te gaan inzetten voor 

extra ondersteuning in de groepen. 

Deze maand voeren de scholen  

 

 
 

vergroten.  

Een derde keuze is het aanstellen van 

een gedragsspecialist, bovenschools, 

voor probleemanalyse en co-teaching. 

De aanstelling is in eerste instantie 

voor een beperkt aantal uur. De  

 

en een audit minimaal eenmaal per 

vier jaar; 

Voorbereiding van 21st century 

skills in relatie tot de nieuwe visie. 

Creëren van arbeidsplaatsen voor 

mensen met een arbeidsbeperking 

overeenkomstig de participatiewet; 

Continuering verduurzaming  van 

gebouwen; 

Specifieke aandacht voor de 

gebouwen van De Zevensprong, ’t 

Schoolhuys en de Van Harte 

School. 

Elke school van Fectio heeft een 

duidelijk profiel dat voor ouders in 

de wijk bekend is; 

Een nieuwe website KS Fectio per 1 

juli 2018. 

Voldoen aan de eisen van de wet 

AVG. 
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sollicitatiegesprekken met een 

aantal onderwijsassistenten. 

Vanaf 1 maart zullen deze 

assistenten ingezet worden op 

de scholen om de extra en 

intensieve ondersteuning van 

specifieke leerlingen te kunnen 

waarmaken. Het doel is dan om 

leerlingen in staat te stellen om 

door die tijdelijke extra 

ondersteuning weer aan het 

reguliere programma mee te 

kunnen doen. De onderwijs-

assistent wordt in haar taken 

aangestuurd door de intern 

begeleider.  

Daarnaast worden gelden 

vrijgemaakt voor coaching van 

leerkrachten op het gebied van 

gedrag- en leesproblemen. Wij 

zien coaching als directe vorm 

van deskundigheidsbevordering. 

Met de keuze voor coaching 

willen we de kwaliteit van het 

handelen van de leerkracht  

 

gemaakte keuzes zullen halfjaarlijks 

worden geëvalueerd. We willen 

vooral het handelen van de 

leerkracht versterken en niet 

inzetten op onbeperkte 

specialistische ondersteuning.  

 

Nieuws van de GMR. 

Wat heeft de GMR tot nu toe 

besproken in het schooljaar 2017 – 

2018? 

Tijdens de 1e GMR vergadering van 

het nieuwe schooljaar hebben zowel 

de bestuurder als de GMR hun 

ambitie, wensen en verwachtingen 

voor het komend jaar naar elkaar 

uitgesproken. We constateren dat 

we open met elkaar in gesprek zijn, 

dat er vertrouwen is over en weer en 

dat zaken ook in vertrouwen met 

elkaar kunnen worden gedeeld. We 

blijven kritisch naar elkaar 

De GMR ziet graag, naast aandacht 

 



 

 

  

geïmplementeerd. Dit wordt merkbaar in alle lagen van Fectio. De MR-en 

worden hier ook in betrokken. 

Veiligheidsbeleid: dit betreft de afspraken en regelgeving rondom de 

Interne Contactpersoon. Met dit beleid is er meer duidelijkheid gekomen 

wie welke taak heeft. 

 

voor (nieuw) beleid en het 

invoeren daarvan, meer aandacht 

voor het volgen en evalueren van 

dit beleid. Ook communicatie met 

de MR-en is een aandachtspunt. 

De onderwijsstaking(en) is een 

aantal keren onderwerp van 

gesprek geweest in de GMR. In 

februari spreekt de bestuurder met 

een aantal medewerkers, die zich 

hiervoor hebben aangemeld, over 

mogelijke alternatieven voor 

staken. Onverlet blijft dat in geval 

van een staking iedere 

medewerker het recht heeft om te 

staken en hierover zelf beslist. 

De volgende onderwerpen zijn ter 

advisering aan de GMR 

voorgelegd: 

Notitie Advies en Ondersteuning: 

positief advies. In deze notitie 

wordt richting gegeven aan 

ondersteuning in de klas voor 

leerlingen met zorg. Met de inzet 

van de gelden van passend 

onderwijs wil Fectio de komende 

periode meer onderwijsassistenten 

inzetten om kinderen en 

leerkrachten beter te kunnen 

ondersteunen. 

De Fectiobegroting 2018 is grondig 

doorgenomen door een aantal 

leden van de GMR. We hebben een 

drietal adviezen gegeven die door 

de bestuurder zijn overgenomen. 

De GMR heeft met onderstaande 

onderwerpen ingestemd: 

De Notitie Informatiebeveiligings- 

en privacybeleid geeft een eerste 

globale beschrijving van de nieuwe 

wettelijke verplichtingen en de 

gevolgen hiervan. Dit beleid wordt 

verder uitgewerkt en 

 

 

 Voorjaar  2018 
    
 

3 
    
 

Bestuursformatieplan: dit 

schooljaar is er geen sprake van 

gedwongen ontslag. Als er 

onvoldoende formatie is kunnen 

leerkrachten doorstromen naar 

Transvita waar Fectio mede-

eigenaar van is. Dit is een pool met 

leerkrachten die op 

detacheringsbasis tijdelijke 

vervangingen oplost. 

Mobiliteitsbeleid: in eerste 

instantie heeft de bestuurder de 

regie redelijk strak in handen 

gehouden. Nu wordt meer vrijheid 

en daarmee ook 

verantwoordelijkheid overgelaten 

aan de directies van de scholen en 

de medewerkers zelf. Het doel is en 

blijft om medewerkers in beweging 

te brengen zodat een ieder zich 

blijft ontwikkelen. 

Voor de komende periode staat nog 

op de agenda de evaluatie van het 

taakbeleid evenals het strategisch  

 

 

beleidsplan 2015-2018. Ook leveren 

wij input voor de nieuwe visie en 

missie van Fectio. 

 

Van Harte School is gestart! 

Sinds dit schooljaar hebben we een 
‘nieuwe’ school, de Van Harte 
School. Deze school is ontstaan uit 
de fusie van De Bengelbongerd en 
de Heilige Familieschool. Vorig 
schooljaar zaten beide scholen al in 
één gebouw, dit jaar zijn ze echt 
gezamenlijk gestart, onder een 
nieuwe naam. 

 

De school is gestart met 9 groepen, 
een zeer enthousiast team en met 
een toast op de nieuwe school met  

 

 

In de GMR denken ouders en 

leerkrachten van de Fectioscholen 

mee over het beleid van Fectio. 

Het is een wettelijk ingestelde 

raad die zowel een adviserende 

als instemmende rol heeft. 

Onderwerpen en thema’s die de 

GMR bespreekt, gaan altijd over 

het beleid voor de hele Stichting 

Fectio. De GMR gaat niet over 

individuele scholen, daarvoor is de 

MR van de school. 



 

 

 

 

alle leerlingen en ouders.  

Dit schooljaar worden de speerpunten verder 

uitgewerkt: 

 Taakspel in groep 1 t/m 8.  

 Coöperatieve werkvormen in alle 

groepen bij de verschillende vakken. 

 Engels onderwijs vanuit een 

gezamenlijke visie verder inhoud geven. 

 Kanjertraining zichtbaarder maken. 

In samenwerking met de bibliotheek Houten is 

in oktober op de Van Harte School de 

schoolbibliotheek geopend. De collectie boeken 

van twee scholen is gesaneerd en in een 

administratiesysteem gezet. Met behulp van  

ouders kan de schoolbieb elke dag geopend zijn. 

Met een eigen schoolbibliotheek wil de school 

het leesplezier van kinderen verhogen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fectio in het nieuws 

 

 

 

 

 

In de afgelopen periode is een aantal scholen in 

het nieuws geweest: 

 Aventurijn bestaat 10 jaar: 

http://houtensnieuws.nl/lokaal/aventurijn-

viert-jubileum-347034  

 De Zevensprong heeft een eigen 

bibliotheek geopend en is gestart met 

ECO-schools: 

http://houtensnieuws.nl/lokaal/de-

zevensprong-opent-eigen-bibliotheek-280570 

http://houtensnieuws.nl/lokaal/de-

zevensprong-start-met-eco-schools-335843 

 De Boogerd heeft de Techniekfabriek 

bezocht: 

http://houtensnieuws.nl/deel-je-nieuws-

artikel/rk-basisschool-de-boogerd-bezoekt-de-

techniekfabriek-275401  

 En leerlingen van basisschool St. Michiel 

hebben hun muziekdiploma gehaald: 

http://houtensnieuws.nl/deel-je-nieuws-

artikel/50-leerlingen-van-basisschool-stmichiel-

halen-hun-muziekdiploma-304985 
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De volgende nieuwsbrief, de zomereditie,  verschijnt half juni. 
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