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Sollicitatie procedure nieuwe directeur
Inmiddels is de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur voor De Tafelronde/ St.
Joris gestart. Het College van Bestuur heeft besloten om een werving- en selectiebureau
in te schakelen. Op basis van het portfolio is er besloten om Rieken & Oomen in te
schakelen als bureau. Dit betekent dat de benoemingsadviescommissie begeleid zal
worden door een extern adviseur. De benoemingsadviescommissie bestaat uit twee
leerkrachten, twee ouders, interim directeur en de beleidsmedewerker P&O. Er is
gekozen om gelijktijdig intern en extern te gaan werven. Binnenkort wordt de vacature
uitgezet en wordt de werving en selectie opgestart. Na de meivakantie vinden de
gesprekken plaats met eventuele kandidaten. Eind mei hopen we een geschikte
kandidaat gevonden te hebben. Wij houden u op de hoogte.

Nieuwe baan interim directeur
Na een bevlogen en betrokken inzet als directeur op KBS De Marke en als interim
directeur op De Tafelronde/ St. Joris heb ik (Karin van den Hoven) kenbaar gemaakt aan
het College van Bestuur een andere loopbaanstap te willen maken. Vanuit mijn
persoonlijke ambitie kies ik voor een eenhoofdig schoolleiderschap op een middelgrote
school met een meer diverse leerlingenpopulatie. Ik heb gekozen voor de overgang naar
KBS De Kinderhof in de wijk Rustenburg per 1 augustus 2019. Overigens is het voor mij
geen makkelijke stap geweest om dit persoonlijke besluit te nemen, omdat ik heel loyaal
ben naar leerlingen, ouders en collega’s. Vanuit mijn professionele missie kies ik voor
een school waar veel leerlingen in hun ontwikkeling barrières ervaren en een extra steun
in de rug nodig hebben. Uiteraard zal ik zorgen voor een goede en zorgvuldige
overdracht naar de nieuwe directeur. Heeft u nog vragen stel ze dan gerust.

Vergadering MR 12 maart 2019
Op dinsdag 12 maart heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. De volgende
onderwerpen zijn besproken:
- Sollicitatieprocedure nieuwe directeur. De voortgang is besproken.
- Werkverdelingsplan: voor het nieuwe schooljaar moet er een werkverdelingsplan
gemaakt worden. Onderdelen van dit plan zijn het formatieplan, het taakbeleid en de
inzet van werkdrukmiddelen.

- Schoolveiligheidsplan is besproken. Onderdeel van dit plan is het gedragsprotocol. De
regels binnen de school en het plan van aanpak zijn aan bod geweest.
Werk maken van gedrag
Het team van De Tafelronde/ St. Joris wil graag dat iedereen zich thuis voelt op school.
Dit geldt voor leerlingen, team, ouders en gasten die op bezoek komen. Het is belangrijk
dat we op een goede manier met elkaar omgaan. De school heeft beleid op het gebied
van sociale veiligheid vastgelegd en er wordt continu gewerkt aan de uitvoering en de
verbetering hiervan. Op deze manier wil het team een klimaat en cultuur scheppen,
waarin pro-sociaal gedrag de norm is. In de bijlage bij dit Ridderspoor een overzicht van
schoolregels en afspraken die zijn vastgelegd. Dit is besproken in alle groepen. Op deze
manier is er een doorgaande lijn binnen de school. Wilt u deze schoolregels en afspraken
ook thuis met uw kind bespreken? Alvast bedankt.
De Berg Op / Kinderen voor Kika
Op zondag19 mei wordt het evenement “De berg op voor Kika” georganiseerd, voor
kinderen tussen de 6 jaar en 13 jaar. Tijdens “De berg Op” fietsen of lopen kinderen een
aantal rondes in de omgeving van het Borneoplein in Amersfoort en halen daarmee geld
op voor het goede doel “Kinderen Kankervrij”. Bij de laatste editie, die van 2017, heeft
een behoorlijk aantal leerlingen van De Tafelronde/ St. Joris deelgenomen aan “De berg
op voor Kika”. Op de website: www.kinderenvoorkika.nl kunt u meer informatie vinden
over het voorlopige programma. Vandaag vrijdag 22 maart heeft juf Trees namens de
stichting Kinderen voor Kika een presentatie gegeven in de groepen 3 t/m 8. Wij hopen
dat op deze manier leerlingen enthousiast zijn gemaakt om mee te doen aan dit
evenenment.
Superkidz / Ieder kind een superheld
In de bijlage bij dit Ridderspoor een aanbod voor een kindercursus sociaal-emotionele
vorming, weerbaarheid en assertiviteit.

