Nieuws van het College van Bestuur
Zoals u inmiddels van ons bent gewend, informeren we u voor de kerstvakantie, net als voor de zomervakantie,
over een aantal ontwikkelingen binnen CBO De Greiden.

RAAD VAN TOEZICHT
Eind van dit jaar neemt de Raad van Toezicht afscheid van de laatste persoon die vanaf de oprichting
van CBO De Greiden al
toezichthoudend lid is. Jaap
PCBO-Littenseradiel
Tulp is ooit als bestuurslid
van PCBO-Littenseradiel
mee gegaan als lid van de Raad van Toezicht van CBO De Greiden. We zullen vanaf 2020 niet meer
gebruik kunnen maken van zijn kennis en kunde op het gebied van kwaliteitsbeleid. We danken ook op
deze plaats de heer Tulp voor zijn inzet voor de stichting.
De portefeuille van Jaap Tulp wordt in 2020 overgenomen door zittend lid en tevens vice-voorzitter, de
heer Johannes Dijkstra.

MEIVAKANTIE 2021 wel 2 weken
In de vorige “Nieuws van het bestuur” hebben we nog aangegeven dat we geen 2 weken meivakantie
wilden plannen in 2020. Het eerste argument plakken we hieronder nog eens:
Onduidelijkheid bij ouders wegnemen: Niet alle scholen hebben de mogelijkheid twee weken
meivakantie te plannen. Voor gezinnen met kinderen op de basisschool en het voortgezet
onderwijs en/of speciaal (basis)onderwijs roepen zulke verschillen vragen op en soms ook
irritatie.
Nu is men in een overleg tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de basisscholen tot de
conclusie gekomen dat alle scholen in 2021, dus een jaar later, in principe 2 weken meivakantie
kunnen plannen. Het advies vanuit dat overleg is nu dan ook om in 2021, dus volgend schooljaar,
2 weken meivakantie te plannen, van 1 mei t/m 16 mei 2021. De Hemelvaartsvakantie valt daar dan
meteen in. Alle scholen van CBO De Greiden conformeren zich aan dat advies.
Omdat niet alle scholen dan meer genoeg eigen teamdagen konden inplannen, hebben we besloten de
stichtingsdag een keer over te slaan.
Kortom, we hopen dat alle scholen voor po en vo in Fryslân in 2021 twee weken meivakantie plannen.
Als u dus kinderen hebt op meerdere schooltypes, dan zou het in 2021 minder onduidelijkheid moeten
geven.

AVG – PRIVACY Part IV
In het afgelopen half jaar heeft men op de scholen een behoorlijke inspanning geleverd om de ICT
zaken grondig te updaten. Alle computers hebben nu Windows 10 als besturingssysteem en Office 365
is zover ingevoerd dat alle personeelsleden een nieuw
emailadres hebben gekregen. Daarnaast belt elke school
nu ‘over’ internet en de snelheid van internet is via Ziggo
sterk verhoogd.
De websites worden eveneens geüpgraded. Per 1 januari
a.s. zijn de nieuwe websites van de scholen en de stichting in de lucht. Ook deze upgrading vloeit mede
voort uit de AVG-wetgeving. Misbruik van websites is nu vrijwel uitgesloten.

Slot 2019
De meeste jubilea, personeelswisselingen en andere personele zaken melden we hier niet omdat het op
schoolniveau wel bekend is. Dit keer zijn er ook bovenschoolse veranderingen. Per 1 januari moet de
stichting het stellen zonder Aafke Talsma (personeelsadministratie en regelen vervanging) en Coby Wille
(dyslexiespecialist en kindercoach). Barbara Overwater volgt Aafke Talsma op. De vacature voor Coby
Wille haar plaats zal in januari waarschijnlijk worden ingevuld.
Dankzij de inzet van mensen als bijvoorbeeld (G)MR-lid, lid van de ouderraad, als invaller, als leerkracht,
als vrijwilliger, als onderwijsassistent, als directie en alle andere mensen en organisaties rondom de
scholen konden de scholen weer optimaal werken. Hierbij willen we iedereen die zich in 2019 voor de
kinderen/school/stichting heeft ingezet, hartelijk bedanken en heel goede feestdagen toewensen. Als
u ook komend jaar weer van de partij bent, dan graag tot volgend jaar!
Met vriendelijke groeten,
Dirk Kroes en Albert Faber
College van Bestuur

