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De Gantel is voornemens in zee te gaan met Stichting Leerkracht. Doel hiervan is een professionele leercultuur 

te krijgen, van elkaars kwaliteiten te leren en deze te gebruiken in de school. Om dit te realiseren wordt gezocht 

naar formatieruimte zodat leerkrachten vrijgesteld kunnen worden om extra taken naast hun onderwijstaak in te 

vullen. Mogelijk kan hiervoor de formatieruimte worden gebruikt indien de school de vacature adjunct directeur 

niet invult. 

Binnen de MR worden de voor- en nadelen hiervan besproken. Worden lessen niet teveel verstoord? Er is nog 

geen definitieve keuze gemaakt. 

Begroting 2015-2016 

De begroting van de school is vrij stabiel. Er is enige ruimte voor accenten en ook acute problemen kunnen 

worden opgelost. Er is een kleine buffer opgebouwd. Het budget wordt met name besteed aan de salarissen van 

het personeel. De MR wordt betrokken bij keuzes die kunnen worden gemaakt. 

Overblijven. 

Momenteel wordt het overblijven geregeld door ouders van (oud)leerlingen en soms door leerkrachten. Er is 

ruimte om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Bovendien ontbreekt het juf Cynthia tussen de middag aan 

tijd om het overblijven te coördineren Dit is een zorg van ouders en schoolleiding. De directeur legt de MR Halo 

Jobbing voor als mogelijke oplossing. Deze organisatie biedt aan om met opgeleide MBO-ers sportactiviteiten 

aan te bieden onder coördinatie van een HBO-er. Vanaf mei zal er een proefperiode worden gestart die loopt tot 

aan de zomervakantie. Aan de hand van een evaluatie wordt besloten of de samenwerking het volgend schooljaar 

wordt voortgezet. De professionalisering slag zal wel leiden tot een verhoging van de kosten (waarschijnlijk van 

1 naar 2 euro). Deze kosten worden tot de zomervakantie nog niet in rekening gebracht, maar wel in het volgend 

schooljaar (als de samenwerking met Halo Jobbing wordt voortgezet). 

De MR kan zich vinden in het plan als er oog is voor  de ouders die mogelijk de kosten niet kunnen betalen en er 

goede evaluatiemomenten worden gekozen. 

 


