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	Text3: Professioneel statuut; invoering.Schoolleidersregistratie bewaking financiën.Andere opzet  voortgangsgesprekken: pilot cl. 1.Werkdrukverlaging door inzet extra leerkracht.
	Text7: Verbeteringen voor de Thriantaschool opstellen n.a.v. WMK.Een leerlingvolgsysteem in cluster 1: ParnasSys.
	Text11: Nieuwe rol  LC-leerkrachten, dus afspraken maken welke taken zij krijgen.Alle VSO-groepen naar locatie Zuidlaarderbrink.KDC de Vuurtoren uitbreiden bij Balingerbrink?
	Text15: Vervolg op het werken met ParnasSys.Voortgang en invoering van het volgen en toepassen van de gegevens van SEO in de dagelijkse lessen.
	Text19: Borging en verbetering van lessen seksuele ontwikkeling en voorlichting voor alle leerlingen.In kaart brengen van de onderwijsresultaten.Invoering van het nieuwe ICT-beleid.
	Text4: Andere invulling voortgangsgesprekken:- De voortgangsgesprekken richten zich in 2018 - 2019  meer op de ontwikkeling van de medewerker, we starten een soort pilot in cluster 1:  het inzetbaarheidsgesprek.- Werkdrukverlaging:Er is een bedrag van plm. 23.955,- beschikbaar:  Voor een leerkracht: een wtf. 0.3237, ongeveer 1 1/2 dag per week.Deze leerkracht kan ingezet worden voor klassenconsultaties, bijzondere projecten, begeleiding nieuwe, startende leerkrachten of...Schoolleidersregistratie:Stand van zaken:  scholing  en financiën.Professioneel Statuut: wie stelt deze op?Actie door team en MR- teamgeleiding.
	Text8: De Thriantaschool werkt al langere tijd met de vragenlijsten van WMKElk schooljaar worden er nu maximaal 3 vragenlijsten afgenomen, het geheel is gekoppeld aan ParnasSys.N.a.v. de uitkomsten van deze vragenlijsten worden verbeter-acties geformuleerd.In sommige situaties worden verbeterplannen opgesteld.Bovenstaande gebeurt altijd in samenspraak met het team.Een goede planning hierbij is cruciaal:- De ICT-er zet tijdig de vragenlijsten WMK uit;- De ICT-er werkt de resultaten uit;- De resultaten worden besproken in het DO;- Daarna bespreking tijdens de margedagen;- Eventueel  een verbeterplan opstellen.WMK is in 2018 - 2019 een onderdeel van ParnasSys. Het geheel wordt bewaakt door de ICT-er van de school.Monitoring sociale veiligheid leerlingen:Extra aandacht voor de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van de lln, te monitoren.  Kan hiervoor de kaart van WMK voor leerlingen gebruikt worden??
	Text12: Taken LC-leerkrachten:Welke taken krijgen de LC-leerkrachten en hoeveel ambulante tijd krijgen zij hiervoor?Vervolg huisvesting:In het schooljaar 2018 - 2019 wordt duidelijk of het huisvestingsplan voor de Thriantaschool in de huisvestingsbegroting scholen gemeente Emmen is opgenomen.Naar aanleiding daarvan kunnen eventuele vervolgstappen worden opgesteld.Alle groepen VSO Zuidlaarderbrink:In het schooljaar 2018 - 2019 willen we met alle VSO-groepen werken op de locatie Zuidlaarderbrink. KDC de Vuurtoren:Bij het SO aan de Balingerbrink gaan we onderzoeken of we in het schooljaar 2018 - 2019 met een tweede voorschoolse groep van het KDC de Vuurtoren kunnen starten.
	Text16: ParnasSys:Het team werkt nu voor het derde jaar met ParnasSys.De locatieleiders en de ICT-er bewaken de scholingsmomenten voor het team.Gedurende het schooljaar 2018- 2019 zijn er twee tot drie gezamenlijke bijeenkomsten voor de verdere invoering van ParnasSys.Deze bijeenkomsten worden altijd gepland op de margedagen van de school.Scholing op maat kan hierbij Driestar leveren.Emotionele Ontwikkeling:In het schooljaar 2017 - 2018 willen we emotionele ontwikkeling van alle leerlingen van de Thriantaschool in beeld hebben.Deze gegevens willen we gebruiken voor:- de didactische aanpak van een leerling;- de aangeboden leerstof voor een leerling.In het schooljaar 2018 - 2019 gaan we bekijken of we het doel van 2017 - 2018 behaald hebben.  
	Text20: Kunnen we de ontwikkeling van de lessen seksuele voorlichting in 2018 - 2019 afronden en in een document borgen?Hoe gaan we de invoering van het nieuwe ICT-beleid oppakken?-   ICT-doelen-   materialen-   leerinhoudenDe ICT (Menso Appeldorn) bewaakt de voortgang.Onderwijsresultaten 2018-2019:De IB-ers brengen samen met psycho-diagnostisch medewerker de onderwijsresultaten per groep in beeld.Meer eigenaarschap bij de leerkracht:De directie wil meer eigenaarschap leggen bij de leerkrachten. De leerkracht moet dus meer eigenaar worden van de geboden zorg aan de leerlingen.
	Text5: De leerkracht is straks zelf verantwoordelijk voor de registratie in het lerarenregister. Deze registratie is tegelijkertijd de borging.Idem geldt dat voor de schoolleidersregistratie.
	Text9: De ICT-er maakt planning in de maand september 2018.  Bespreking resultaten tijdens de margedagen.
	Text13: De huisvestingsmemo voor de wethouder is gereed. Organisatie voor 8 groepen VSO is gereed.Taken LC-leerkrachten vastleggen.
	Text17: Scholingsmomenten ParnasSys worden eind schooljaar 2017 - 2018 gepland (margedagen).SEO  wordt als vervolgthema tijdens één van de margedagen ingebracht.
	Text21: - team en team-afspraken m.b.t. seksuele ontwikkeling bespreken tijdens één van marge-dagen (studiedagen team)- nieuwe ICT-afspraken vastleggen door ICT-er
	Text6: Voor alle medewerkers tijdens de margedagen en vervolgens via de weg van de MR en de GMR.
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