Cruinniú Boird Bainistíochta

22/05/2019

I láthair bhí: Liam, Briain, Sinéad, Máire, Dominic, Fergal agus Ciarán
Miontuairiscí an Chruinnithe:
Clár an Chruinnithe:
1. Léigh Sinéad na miontuairiscí ón gcruinniú Boird Bainistíochta (19/03/19) deireannach.

Moltóir: Fergal
Cuiditheoir: Dominic
2. Nithe ag éirí as na miontuairiscí
• Scrúdaithe iontrála Coláiste Cois Life: Déanann na páistí na scrúduithe ar ríomhaire agus níl an
rogha ann chun na scrúduithe a dhéanamh i nGaeilge.
• Cuireadh litir mheabhrúchán amach faoi tháillí scoile agus ceachtanna snámha a íoc.
• Trialacha Caighdeánaithe: Tá rogha an sean leagan a úsáid ag an bpointe seo fós - mar sin ní
bheimid ag baint úsáide as an leagan nua go fóill.
3. Comhfhreagras
• Ciorclán - Curaclam Teanga na Bunscoile - beidh lá inseirbhíse le déanamh an bhliain seo
chugainn maidir le seo - dáta le dheimhniú go fóill.
4. Tuairisc an Phríomhoide
Tá 472 páiste ar na rollaí

An Fhoireann Teagaisc
24 ar an bhfoireann teagaisc

Postanna Sealadach:
Múinteoir Áine Ní Mhainín
Múinteoir Lorna (SM)
Múinteoir Eoin Bairéad
(ag clúdú sos gairme Bhríd Ní Dhonnchú, socrú post-roinnt Eimear/Ursula agus Úna/Niamh)

Post Shaoire Mháithreachais/Tuismitheora:
Róisín Ní Cheannabháin - Múinteoir Lisa (ó thus na bliana)
Marcus Ó Hanla - Lorna Ní Choistealbha (SM ó Mí Eanáir ar aghaidh)
Dayna de Barra/Ciara Ní Dhuinn/Caitlín Ní Ruairc – Sinéad Ní Chaochlaoich (ó Mí Eanáir ar
bhonn ionadaíochta)
Aisling Nic Giolla Coda – Síle Ní Chongaile (Mí Eanáir ar aghaidh)
Diplóma (Droichead):
Múinteoir Róisín Ní Cheannabháin - Díreach críochnaithe - d’éirigh thar cionn léi.
Múinteoir Marcus Ó Hanla - i lár an bpróiséas fós.
Foireann PST: Liam (P.O), Eimear (meantóir agus PO Cúnta) agus Úna (post AP2).
Socrúchán Scoile:
Dayna de Barra (Bliain deireanach) Marino (R5 Sinéad).
Georgia de Barra (Bliain 1) Marino (R4 Sinéad)
CRS: 4 phost
Post iomlán ag Gaye, Orla & Niamh Uí Chorragáin.
Brenda saoire cúraim ón Stát. (Niamh Coilféir ag ionadaíocht faoi láthair)
Rúnaí:
Pauline
Feighlí Scoile:
Mícheál ‘Mick’ MacLiaim (Michael Williamson)
Leabharlainní:
Michelle Ní Mhórdha
Cigire Áitiúil na Roinne:
Cigire: Eileen Ní Shúilleabháin (Eileen O’Sullivan)
Féinmheastóireacht scoile:
Gaeilge: Scríbhneoireacht sa Ghaeilge: Próifílí Dhroim Conrach: dáilte amach. Le déanamh faoi
dhó in aghaidh na bliana.
Measúnú 1 bileogaí bailithe ar an 29/03/19
Measúnú 2 le bheith déanta roimh an 21/06/19
Féinmheastóireacht na nDaltaí:
SEESAW: ranganna 5 agus 6 cláraithe i mbliana - cinneadh déanta go mbeimid á leathnú ó R1 - R6
an bhliain seo chugainn. Filteán crua le déanamh go fóill ag daltaí ó R1 - R4 i mbliana.
Lithearthacht:

• Curaclam Teanga Nua do Bhunscoileanna – Éisteacht, Labhairt, Léitheoreacht &
Scríbhneoireacht. Creat/ teimpléad nua pleanála do ranganna N1 - R2 á n-úsáid (Márta 2 ar
aghaidh)
Gaeilge:
Cleite: clár luath-léitheoireachta (N1, N2 & R1), gnáth leabhair léitheoireachta (ath•
léitheoireacht)
Aistear N1 & N2 tosnaithe níos luaithe bunaithe ar mholtaí ón MSU anuraidh
•
Nath na Seachtaine
•
Céad Chéimeanna
•
Clár Fónaice (N1 Carmel) – ag éirí go h-an mhaith leis (N1 ar fad i 2019/20)
•
Áiseanna ‘Taisce tuisceana’ - don Ghaeilge
•
Béarla:
An Clár - Building Bridges
•
Jolly Phonics – Rang 1
•
Béarla tosnaithe sna N2 i dtéarma a 3
•
Céad Chéimeanna (1st steps)
•
Uimhearthacht (Mata):
Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’
•
Fadhb na Seachtaine
•
Céimeanna chun fadhbanna a réiteach
•
Réidh/Socair/Déan Mata (N1 & N2)
•
Athbhreithniú ar an bplean feabhsúchán: achoimre á dhéanamh (ró-leathan agus fada)
•
Coirp Oideachais:
Snáitheanna: Luthchleasaíocht & Gníomhaíochtaí Lasmuigh (Aibreán - Meitheamh)
•
•
Traenálaí CLG ó Chumainn na Sáirséalaigh (David Moran): (R1): Tráthnóna Dé Máirt
Traenálaí ó na Gaeil Óga (Jeaic Dunphy) - (N2): Maidin Dé Máirt
•
Oiliúint Uisce – R4 Sinéad & R1 Marcus críochnaithe ar an 08/05/19. R4 Aisling & R1 Íde
•
ag tosnú ar an 15/05/19

Ceol:
Ranganna veidhlíní (N2 - R6) - Múínteoirí ceoil: Elizabeth & Rachel (Luain & Déardaoin)
Ranganna Dordveidhlíní (Cello) - Múinteoir Ceoil Adrian
Cleachtadh Cór - Eimear gach Aoine
Míreanna ag tionól scoile
Cór na nÓg: Roghnaíodh ochtar ó R5: Ceol Áras Náisiúnta ar oíche Dé Luain 27/05/19 @ 19:00
(Buíochas mór le Eimear & na múinteoirí ranga)

OSPS:
• Clár leasuithe Bí Sabháilte (ag tosnú i Mí Mheán Fómhair 2019) Beidh cruinniu do thuismitheoirí
na scoile i Mí Meán Fómhair chun an scéim nua a phlé.
• Am Ciorcail - Jenny Mosley

• Am Órga
• Ár Rialacha Órga
Trialacha Caighdeánaithe:
Athbhreithniú déanta ar thorthaí na dtrialacha le blianta beaga anuas. Ó thaobh leibhéal caighdeánach de, tá na torthaí ró-ard. Athbhreithniú déanta ar na trialacha nua agus feicfear seo i dtorthaí na
dtrialacha nuair a thosnaíonn an scoil ag úsáid na leagain athbhreithnithe (tiocfaidh ísliú ar scóranna
sna trialacha dá bharr). Caithfear é seo a mhíniú do thuismitheoirí sula mbainfear úsáid as na
trialacha athbhreithnuithe.
• An sean leagan in usáid i mbliana. Trialacha athbhreithnithe le n-úsáid i 2019/20
• Trialacha do R2, R4 & R6 á dhéanamh agus á chur ar aghaidh go dtí an Roinn Oideachais
• Torthaí Trialacha R2 & R5 ó Dheireadh Fómhair á gclárú ar na tuairiscí scoile
Tuairiscí Scoile:
• Seolfar na tuairiscí amach sa phost ar an 18/06/19
An Scoil Ghlas:
Saorántacht Domhanda & Sábháil Fuinnimh (Global Citizenship and Energy Conservation/Saving):
7ú Bhrat bainte amach ag GSNP. Bronnadh sa Helix ar an 21/05/19.
Comórtas eile ar ‘Neamh-ionannais a laighdiú’ (inequality). Taispeántas agus cur i láthair ar an lá.
Beidh 6 ó R4 Sinéad & 4 ó R6 don bhronnadh i láthair. Buíochas mór le Redempta, An Coiste Glas,
múinteoirí agus daltaí uilig na scoile as an iarracht a chuireann gach éinne isteach!
Tuaillí Láimhe (Tréimhse Píolótach: 25/02/19 - 12/04/19):
Tuairimí na dtuistí, na ndaltaí agus na múinteoirí faighte. Tromlach na ndaoine ag iarraidh leanúint
leis (@70%). Labhrófar le Choiste na nDaltaí, Cumann na dTuistí & Foireann na scoile ar conas gur
chóir snas a chur ar an gcóras. Leanfar ar aghaidh leis an gcóras idir an dá linn.

Teicneolaíocht:
• Plean Teicneolaíochta: Athbhreithniú déanta ar an gcreat foghlama digiteach (Digital Learning
Framework): Chuireamar iarratas isteach chun deontas breise a fháil - táimid ag fanacht ar scéal
uathu.
• Ríomhairí glúine (@ 3 chinn le cheannach in aghaidh na bliana)
• Plean Teicneolaíochta (athbhreithniú déanta)
• Gléas fóteacóipeála bogtha amach ón seomra achmhainn thuas staighre
• Cinneadh le déanamh an bhfanfaimíd leis an gcomhlacht céanna (seirbhís UTAX ní féidir linn an
printing accounting system a úsáid)
• Seirbhís idirlíne go dona faoi láithir. Mhol Ciarán ‘radioheads’ a chur ar bharr na scoile agus
d’fhéadfadh an seirbhís teacht tríd sin seachas na cáblaí. Déanfaimid fiosrú faoi seo.

• Córas idirchúm (briste x 3)
Forbairt Pleananna & Polasaithe:
Fó-choistí: cruinnithe (x4): ceann deireanach @13/03/19
Tacaíocht Scoile
• Tacaíocht Scoile ón PDST: le filleadh ar an 24/05/19 (Curaclam Teanga do Bhunscoileanna) dáta le n-athrú
• Teicneolaíocht: Grúpa sa cheantair (6 Scoil: Compu Lego WEDO & Frank Ó Tormaigh ó GSER)
Fó-choiste - An Bhratach Scoile Ghníomhach
•
•
•
•
•

Coiste Gníomhach na ndaltaí
Míle le meanga! 3 lá in aghaidh na seachtaine : Díreach críochnaithe
Scipeáil á n-eagrú ar chlós na nArdranganna go laethiúil ón 20/5/19 ar aghaidh .
Cluichí clóis ar siúl ar chlós N1/N2 & R1 - R3 ag tosnú @ 20/05/19. Coiste gníomhach ag
feidhmiú mar chuntóirí! Rang ghrúpa amháin in aghaidh an lae.
Foirm Iarratas athbhreithnithe agus curtha isteach arís! (buíochas le Sinéad Ní hUallacháin).
Ag súil le cuairt roimh dheireadh na bliana

Gníomhaíochtaí Breise Churaclaim
•
•
•
•
•
•

Ranganna Leadóig Boird (Dé hAoine)
Rince Gaelach (Dé Ceadaoin)
Ranganna Taekwondo - Tráthnónta Déardaoin
Comhaltas: Ranganna Ceoil @ 18:00 - 21:00 Dé Céadaoin
CLG - Na Gaeil Óga (Satharn óna 10:00 - 12:00, Oícheanta Luan, Máirt & Déardaoin
Club Obair Bhaile

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
Cool Foods School: Bia folláin a fhiosrú i mbealaí eile (oideas le bia folláin a chothú) @ 21/03/19
& 22/03/19 (dhá lá iomlán)
Foirm Iarratas: (Comhar Linn áitiúil: deontas €500 - scáileáin ceart sa halla)
Crannchur na Cásca: ar an 12/04/19
An Chéad Chomaoineach: 11/05/19 san ionad Paróiste N. Mhuire & sa scoil
Athbhreithniú ar pholasaithe: Polasaí um Chaomhnú Leanaí
Leabhrán ‘Deireadh na Bliana’ á n-eagrú d’ Oíche an Ghradaim
Margadh Císte: Beidh margadh císte ar siúl ar an 17/6/19
Lá na Seantuismitheoirí: @ 31/05/29
Margadh Císte: 14/06/19
Brat Scoile: ceann nua le n-ordú

Tuilleadh infheistiú ar LEGO. An chéad seit saor in aisce, an dara seit @ €185 nó mar sin.
Beidh deis ag na daltaí tabhairt faoi saghasanna eile thionscnamh: C na dTuistí sásta íoc as
Túáillí Lámha: Tuairimí na dtuistí faighte
Rannpháirtíocht na nDaltaí
• Coiste Glas - daltaí (beirt ó gach rang)
• Coiste Gníomhach - ag obair go dian le Sinéad Ní hU - Rang 6 ach go háirithe ag réitiú cluichí
clóis ar chlós na Naíonáin
• Coiste na nDaltaí (Sinéad Ní Shaoraí & Dónal) – (a) díriú ar labhairt na Gaeilge; (b) torthaí ó na
suirbhéanna maidir leis na tuáilllí lámha, (c) beidh an dá rang 6 ag glacadh páirte ar Lá na
Seantuismitheoirí
Seirbhís Feighlíocht Leanaí:
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.
Deisiúcháin/Tógáil Scoile
• Seomra Nua: Píosín beag péinteáil, urlár a chur i gceart ag an doras go dtí an seomra stórais.
• Soilse éigeandála taobh amuigh crochta.
• Na pictiúir nua atá deartha crochta ar na ballaí ar an gclós ar chúl na scoile. (Buíochas mór le
hAndrea, daltaí R5 & R6)
• 2 Doras sna seomraí tacaíochta: Pánaí gloine curtha isteach
• Lámha briste ar dhá doras - deisithe
• Fionsa deisithe ag an gclós ar chúl na scoile
• Príomh Leithreas na scoile agus an fáiltiú
• Rinneadh plé ar chóillí a fháil don seomra nua
• Tá airgead le caitheamh ar an bpáirc ilaimseartha freisin chun aire a thabhairt don dromchla
le déanamh:
1. Cóillí briste ag an bhfáiltiú (le dheisiú go ghearr-thréimhseach)
2. An -t-aláram tine (paineál as dáta)
3. An coire (fadhbanna rialta leis)
4. Dian-glantúcháin an tSamhraidh (Luas)
5. Péinteáil (Gary an Péintéir)
6. Garraíodóireacht & gearradh siar (Garraíodóir - Damian)
7. Fuinneoga le glanadh
8. Leithreas le h-athchóiriú
9. Na píopaí (gutters) le ghlanadh
10.Páirc Ilaimseartha: le glanadh
Sábháilteacht agus Slándála:
Soilse Éigeandála: roinnt solais le dheisiú
Geata ar thaobh na scoile: Fiosrú leis an Roinn Oideachais faoi deontas a fháil

Sacraimintí
An Chéad Fhaoistin: Buíochas leis an Athair Pádraig Tormey - rinne sé seirbhís álainn don
chomaoineach agus chuir sé na páistí ar a shuaibhneas.
An Chéad Chomaoineach: 11/05/19 (Dé Sathairn) An tAthair Pat Rogers
Imeachtaí Scoile
• Tionól seachtainiúil
• An Chéad Fhaoistin @ 03/04/19: Cór (R3)
• An Chéad Chomaoineach Naofa @ 11/05/19: Cór (R3 & R4)
• Cór na nÓg Cleachtadh D’éirigh thar cinn le daltaí R5 ar an oíche san Ionad Cispheile.
• Cór na nÓg (Náisiúnta) 8 roghnaithe - @ 27/05/19
• Clár Tacaíochta (R6 – aistriú go dtí an mheánscoil) – Téarma 3: Rinne Liam plé leis na múinteoirí Rang 6 agus roghnaigh siad roinnt ábhair le tabhairt faoi le Rang 6. Chuaigh siad ar chuairt
go Coláiste Cois Life. Fuaireadar deis éisteacht leis na múinteoirí atá bainteach leis na hábhair
roghnaitheach agus dul isteach sna seomraí ranga sin. Míníodh córas na dtaisceadáin dóibh
chomh maith.
• Lá na Seantuismitheoirí: Ar siúl ar an Aoine 31/5/19
• Seachtain Scoile Gníomhach: (10 - 14 Meitheamh 2019)
• Oíche an Ghradaim: ar siúl ar Dé Máirt 25/06/19 @ 19:00

Cúrsaí Spóirt:
•
•
•
•
•
•

•

•

Lúthchleasaíocht: Rásanna Tras-tíre: Comhairle Contae Átha Cliath Theas. D’éirigh thar cionn
leis na páistí agus bhí siad an bhéasach
Traenáil Lúthchleasaíochta @ laethanta Dé Luain (12:35 – 1:00) Liam/Íde & Brian Lamon
(tuismitheoir & traenálaí lúthchleasaíochta)
Lúthchleasaíocht Seantrabh: Trialacha déanta do dhaltaí R3 - R6. Ar siúl Dé Luain 27
Bealtaine 2019
Rás Tras-tíre do Ghaelscoileanna - 14/03/19 Buíochas le Scoil Uí Dhálaigh & Ciarán Ó
Raghallaigh
Iománaíocht (Sóisear): Traenáil ar maidin Dé Máirt & Déardaoin (20 nóiméad) tráthnónta
Chéadaoin @ 2:40 - 3:40. Cluichí ar siúl ar thráthnónta Mháirt
Iománaíocht (Sinsear): Traenáil ar maidin Dé Máirt & Déardaoin (20 nóiméad) tráthnónta
Chéadaoin @ 2:40 - 3:40. Cluichí ar siúl ar thráthnónta Déardaoine (Liam, Dónal & Stiofán).
Chaill an Fhoireann sa cheathrú chraobh. Bhíodar go hiontach
Camógaíocht: Traenáil ar maidin Dé Luain, Céadaoin & Dé hAoine (20 nóiméad)
tráthnónta Dé Máirt @ 2:40 - 3:40. Cluichí ar súil ar laethanta Chéadaoin (Edel, Sinéad Ní hU).
Chaill an fhoireann Camógaíochta sa cheathrú chraobh ar Dé Céadaoin 15/05/19. Bhíodar ar
fheabhas: spiorad den scoth!!
Bliots iománaíochta (Sóisear) @ 30/05/19 óna 1:30 - 4;00i.n.

•

Bliots Iománaíochta (Sinsear) @ 05/06/19 óna 1:30 - 4:00i.n.

Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
•

Scoil Gníomhach/Coirp Oideachais: @19/03/19 Ionad Oideachais Átha Cliath Thiar - Sinéad
Ní hUallacháin & Stiofán Ó Donncha

•

Reading Recovery: @ 15/05/19: Ionad Oideachais Átha Cliath Thiar - Áine Ní Shúilleabháin

•

Caomhnú Leanaí: Seimineár Eolais do Phríomhoidí (ROS)- Átha Luain @ Déardaoin
30/05/19 - Liam Breathnach

•

FGL: Aireachas (oiliúintóir) ar 12/06/19 - Foireann uilig - Suíomh na scoile óna 2:40 - 4:10i.n.

•

Lego WeDO 2.0 @13/06/19 - Ionad Oideachais DCU (Coláiste Pádraig) Droim Chonrach Sinéad Ní Shaoraí, Dónal agus an dá Rang 5

•

Cúrsa Gar Cabhair: @ 27/28/30 Bealtaine 2019 ar siúl sa scoil - Sinéad Ní hUallacháin,
Sinéad Ní Shaoraí, Edel Ní Nualláin, Michelle Moore.

5. Tuairisc an Chisteora
€113,616 - deontas tagtha isteach.

6. Tuairisc an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta
Táimid ag tabhairt faoi liosta seiceála maidir le múinteoirí na scoile - dearbhú reachtúil, grinn
fhiosrúcháin an nGardaí (thuas chun dáta)
7. Tuairisc um Chaomhnú Leanaí
Faoi run
8. Polasaithe le hathbhreithniú, le phlé nó le dhaingniú:
Níl aon pholasaí le phlé
9. Tógáil: seomra(í) breise:

•

D’fhiosraigh Liam an mbeadh staighre amháin nó dhá staighre riachtanach má táimid ag tógáil
seomra amháin díreach os cionn seomra eile - beidh staighre amháin i gceist. Lorg Liam &
Brian tuairimí altaire eile maidir leis an dá seomra nua atá le tógáil. Tháinig sé aníos leis an tríú
rogha. Rinneadh plé ar na roghanna. Tuilleadh fiosrú le déanamh faoi na féidireachtaí a
bhaineann le rogha (a) agus rogha (b). Aontaíonn an bord nach fiú rogha (c) a thógáil san

áireamh. Tá tuilleadh fiosrúcháin le déanamh le comhlacht innealltóireachta maidir leis an
bhfoirgneamh atá ann faoi láithir - faoi an mbeadh muid in ann tógáil thar na sean seomraí atá
ann faoi láithir? Tuilleadh fiosrú le déanamh ar an gcostas ar an dhá rogha chomh maith.
•

Rinneadh plé ar phríomhgheata na scoile a leathnú amach freisin - labhróidh Liam le Frank
chun comhairle a fháil maidir leis an ngeata a leathnú.

10. Imlitreacha/Eolas a eisíodh ón gcruinniú deireanach: (Tá na himlitreacha ar cheangailtáin
eile leis an ríomhphost seo. Is féidir teacht ar na himlitreacha & iad a léamh má lorgaíonn tú iad ar
an leathanach baile ar www.education.ie).
11. Aon Ghnó Eile
• Oíche amach don bhoird ag deireadh na bliana. D’aontaíomar ar Déardaoin 27 Meitheamh @
20:00 i Leamhcán.
• Reifreann: Gaelscoil Naomh Pádraig dúnta ar Dé hAoine 24 Bealtaine 2019
• Athbhreithniú ar an Ráiteas um Chumhdaigh leanaí (Tuairim na ndaltaí faighte - ceistneoir simplí
curtha amach do pháistí R1 - R6)

12. Na hábhair atá faoi rún a lua
N/A
13. Dáta an chéad cruinniú eile
8 Deireadh Fómhair 2019.

