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KINDANTE NIEUWS
Via deze nieuwsbrief houden wij u regelmatig op de hoogte van
ontwikkelingen en actualiteiten binnen Kindante. Hebt u
opmerkingen, vragen of suggesties voor deze nieuwsbrief? Geef
deze door via nieuwsbrief@kindante.nl
Kindante wenst u fijne kerstdagen en een inspirerend 2017

Kerstkaart Kindante
WET WERK EN ZEKERHEID  ACTIES KINDANTE
De afgelopen periode is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), en met
name de negatieve gevolgen ervan, regelmatig in het nieuws
geweest. Ook Kindante heeft te maken met deze wet.
Het is voor basisscholen steeds moeilijker om een invalkracht te
krijgen als de leerkracht ziek is. In heel Nederland zijn vanaf de start
van het schooljaar al duizenden kinderen thuis moeten blijven
omdat er geen beschikbare vervanging mogelijk was. Kindante heeft
voor de hele stichting richtlijnen opgesteld die gelden indien er geen
vervanging beschikbaar is. Deze richtlijnen zijn met alle betrokkenen
van de scholen gecommuniceerd. Lees meer
Op het moment dat bekend werd dat de WWZ zou worden ingezet,
heeft Kindante (preventief) acties ondernomen om zo goed mogelijk
te anticiperen op deze wet. Meer hierover kunt u hier lezen.
GAMMA-PROJECT OP OBS DE DUIZENDPOOT

Een unieke samenwerking tussen onderwijs
en retail in Geleen. OBS De Duizendpoot
(locatie Lindenheuvel) en Gamma Geleen op
winkelboulevard GARDENZ hebben de
handen ineen geslagen. Groep 8 werkte een
eigen idee uit tot ontwerp en twee
ochtenden werd vervolgens getimmerd en gezaagd in de speciale
werkplaats midden in de winkel van Gamma.
Een kennismaking met techniek, het werken in het winkelbedrijf, en
samen ouderwets de handen uit de mouwen steken: dat is onderwijs
in optima forma én leven in de brouwerij in de winkel. Een
bijzondere combinatie. Meer over dit project leest u in de volgende
berichten:
opzet project , dag 1 bij de Gamma , bankje is klaar .

PROVINCIALE PRIJS MEDIAMASTERS VOOR BS DE
AVONTURIJN
Groep 8 van basisschool De Avonturijn in Berg aan
de Maas heeft de provinciale prijs gewonnen van
MediaMasters 2016. MediaMasters is een
spannend, interactief spel op het gebied van
mediawijsheid. Lees meer

KLACHTENREGELING
De klachtenregeling van Kindante is geactualiseerd. De volledige
klachtenregeling kunt u lezen op onze website .
ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP SCHOLEN
Een aantal scholen van Kindante zit in allerlei verschillende fases
van samenwerking, oriëntatie op fusies en de veranderende
vormgeving van medegebruik. Op de website van Kindante wordt
regelmatig een update geplaatst over deze ontwikkelingen op
scholen. De scholen zijn per gemeente ingedeeld. Meer informatie?
Kijk dan op onze website .
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