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Column van de bestuurder

Het Nederlandse onderwijs is al
langere tijd onderwerp van
(verhit) debat in de samenleving
en in de politiek.
Denk aan de stakingen in het
PO, het al dan niet mislukken
van Passend Onderwijs, en het
lerarentekort, om maar een paar
onderwerpen te noemen. Er
gaat bijna geen week voorbij of
er verschijnt een kritisch
opiniestuk in de krant over de
huidige staat van het onderwijs.
Lees verder

Strategisch beleid OSG Schoonoord
Vorig jaar is het strategisch beleidsplan ‘OSG Schoonoord 20172021; Toekomstgericht, professioneel, verbonden’ vastgesteld. Het
plan geeft de scholen richting en kaders voor het eigen beleid de
komende jaren.
Lees verder

Fusietraject met NUOVO Scholengroep

De besturen van OSG Schoonoord en NUOVO Scholengroep werken
aan een bestuurlijke fusie, die op 1 augustus 2019 gerealiseerd moet
zijn. Eerder dit jaar werd met behulp van meerdere werkgroepen het
wettelijk verplichte fusierapport, ofwel Fusie Effectrapportage (FER)
opgesteld, waarin de doelen en effecten van de fusie worden
beschreven.
Lees verder

Examenresultaten 2017-2018
De scholen hebben in juli tijdens feestelijke bijeenkomsten de
schooldiploma's mogen uitreiken aan een grote groep geslaagden.
Wij feliciteren een ieder met het behaalde resultaat!
Examenresultaten

Nieuws van P&O
Ik zal me allereerst even
voorstellen: Irene Verhaar,
bestuurssecretaresse van OSG
Schoonoord. Met in mijn
takenpakket o.a. P&O.
In Jip-en Janneketaal betekent dit simpelweg dat ik alle
organisatorische handeling verricht vanaf in diensttreding (ook voor
stagiaires en inhuurmedewerkers).

Lees verder

Nieuws van ICT
OSGS streeft naar een probleemloos werkende ICT-omgeving zowel
qua techniek als organisatie. De ICT-omgeving is voor het onderwijs
een middel en geen doel. Om een goed beeld te krijgen van de
ambitie van de scholen ten aanzien ICT hebben we een extern
bureau gevraagd om samen met de scholen een Roadmap te maken.
De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Bij deze
gesprekken, die per school zijn gehouden, is de eerste informatie
opgehaald. In de twee vervolgbijeenkomsten gaat men de Roadmap
vormgeven. De uitkomst is een document per school waarin de
stappen worden uitgestippeld om te komen tot een goed werkende
ICT-omgeving (aan bod komen o.a. de devices van de medewerkers
en leerlingen maar ook het gebruik van middelen in de klas/les, de
infrastructuur, de wijze van ondersteuning etc.).

Nieuws van de scholen

Klik op het logo voor meer

Klik op het logo voor meer

informatie over de start van

nieuws over het OVZ.

het schooljaar op het Lyceum.

Klik op het logo voor meer

Klik op het logo voor meer

nieuws over Mavo Doorn.

informatie over Re-Flex en de
VCM sponsorloop.

Van de GMR
Ook de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
krijgt in de nieuwsbrief van het
Bestuur van de OSG
Schoonoord ruimte om u op de
hoogte te houden van de
onderwerpen waarmee wij ons
namens leerlingen, ouders en
medewerkers bezig houden.
Mijn naam is Michael Funke. Ik ben docent Duits aan het OLZ en
voorzitter van de GMR. De Medezeggenschap binnen OSG
Schoonoord wordt op bestuursniveau gevormd door de GMR.
Lees verder

Om in de agenda te zetten...
Op 2 november 2018 vindt voor alle medewerkers de Schoonoord
personeelsdag plaats. De ochtend staat in het teken van

toekomstgericht onderwijs, professionaliseren en samenwerken. Er
worden voor en door medewerkers verschillende workshops
aangeboden. De middag is ingeruimd voor een gezellig samenzijn.
Meer informatie volgt.
OSGS Agenda

Kijk voor meer beeldmateriaal op ons
Youtube kanaal!
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