Publicatieverslag vergadering bestuur d.d. 30 november 2016 en 25 januari 2017
1.Almelo
Het aantal inschrijvingen voor het peuterhuis en de bso in Almelo blijft stijgen. Inmiddels heeft de
GGD inspectie plaatsgevonden met uitstekend resultaat. Het rapport is te lezen op
www.christoforuskinderopvang.nl.
2. Enschede
Waldorfschool De Noorderkroon is samen met Christoforus Kinderopvang een officieel Integraal Kind
Centrum. Momenteel wordt gewerkt aan de integratie van de twee afzonderlijke pedagogische
werkplannen tot een gezamenlijk pedagogisch werkplan voor het kindcentrum.
3. Inspiratieochtend
De inspiratie ochtend van 12 november met als thema de lichtfeesten is positief ontvangen bij het
personeel. Alle locaties waren vertegenwoordigd. De ochtend werd geleid door Anja Borrink . Dit
initiatief zal in 2017 worden uitgebouwd.
4. Apeldoorn
Vrije school De Vijfster zal ingrijpend worden gerenoveerd in 2017. Op verzoek van De Vijfster zal
Christoforus gedurende die periode onderdak verlenen aan peuteropvang Juffie Maartje. Juffie
Maartje zal op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend gebruik maken van de bso ruimte.
5. Samenstelling bestuur
Het bestuur van Christoforus bestaat uit 3 bestuursleden omdat de voorzitter, Paul van der Wee,
onlangs is afgetreden. Inmiddels is een mogelijke nieuwe kandidaat voor het bestuur gevonden die
binnenkort ter wederzijdse kennismaking zal meedraaien in de vergadering. Uitbreiding van het
bestuur blijft echter zeer wenselijk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gusta van
Weeszenberg (055-5763525) Op de website vindt u informatie over het gewenste profiel van
bestuursleden.
6. Jaarplan Christoforus 2017
In 2017 zal de focus liggen op versterking van kwaliteit en eigenheid die meer zichtbaar zullen
worden in het personeelsbeleid en het op een hedendaags niveau brengen van de locaties en de twee
kantoren. De financiële consequenties zijn opgenomen in de begroting 2018. Dit algemene jaarplan
zal worden uitgebreid met jaarplannen van de vestigingen. Naast een jaarplan 2017 zullen plannen
voor 2018 en 2019 worden gemaakt .
7. Medezeggenschap personeel PVT
Eind 2016 is de personeelsvertegenwoordiging (PVT) opnieuw actief geworden. Als speerpunt hebben
zij de invoering van een ARBO-beleid.
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