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Beste ouders en begeleiders, 

 

De laatste maand van het jaar staat alweer voor de 

deur. Komende woensdag vieren we op school het 

Sinterklaasfeest en ruim twee weken daarna staat 

het Kerstfeest op het programma. 

Momenteel is het personeel druk bezig met de 

voorbereidingen voor de rapportbesprekingen in 

januari: de toetsen Schriftelijke Taal worden 

afgenomen, resultaten gescoord op de leerlijnen en 

de rapporten worden gemaakt. 

De rapporten zullen er dit schooljaar anders uitzien. 

Op veler verzoek van ouders hebben we een leerling 

rapport gemaakt waarbij de leerling zelf een grotere 

rol speelt dan voorheen. 

Een en ander zal toegelicht worden tijdens het 

rapportgesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 
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1. Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

Op dinsdag 19 november is er een MR vergadering geweest. Daarin zijn de 

notulen van de bijeenkomst van 10 oktober goedgekeurd. Bij deze de 

belangrijkste zaken uit deze notulen: 

Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar zijn de vergaderdata 

van de MR vastgesteld en de rollen verdeeld, o.a. wat betreft het notuleren. 

Het MR-jaarplan is bekeken en er zijn wat zaken aangepast. 

Ook het nieuws vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) is besproken:  

Bij  gebrek aan personeel is de situatie in sommige scholen heel nijpend.  

Verder is er gesproken over de procedures wat betreft het talentgesprek en  

het beoordelingsgesprek voor personeel. Uit het medewerkersonderzoek is 

gebleken dat de opzet niet meer voldoet aan de wensen van het personeel. 

De GMR verwacht dat er dit schooljaar bovenschools een nieuwe vorm 

gevonden gaat worden . 

Vanuit directie is de prestatieanalyse besproken en de op- en aanmerkingen 

vanuit de MR zijn meegenomen en in het management aangepast. 

Als laatste is de financiële afhandeling besproken. 

 

2. Bijeenkomst 18 en nu? 
Heeft u dat ook, vragen over wat er verandert als uw kind 18 wordt? Waar moet ik 

rekening mee houden? Moet er nog iets aangevraagd worden? Wie kan mij daarbij 

helpen? Om meer te weten te komen over wat er allemaal verandert als uw kind 18 

wordt, organiseren wij een bijeenkomst voor ouders van jongeren tussen de 15 en 18 

jaar. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de consulenten van Dichterbij iets over: 

- Regel en wetgeving, wat verandert er als je 18 wordt.  

- Indicaties, wat verandert er wel en niet. 

- Financiering  

- Het inkomen 

- Mentorschap en bewindvoering.  
 

Daarna zullen we ook nog even ingaan op de mogelijke stage- en 
dagbestedingsplekken die Dichterbij biedt in de regio Zuid.  

De bijeenkomst vindt plaats op:  

 9 januari om 19.30 op de Twinkeling:  Westsingel 200 5961 DH in Horst !! 

Wilt u ons vóór 28 december even laten weten als u wilt deelnemen aan deze 
bijeenkomst en met hoeveel personen. Dit kan via: L.kleeven-megens@dichterbij.nl 

We willen van te voren al vragen inventariseren. Uw vragen kunt u eveneens mailen 
naar L.kleeven-megens@dichterbij.nl  zodat we deze ook kunnen beantwoorden op             
9 januari. 
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