Cruinniú Boird Bainistíocha (6/2/18):

Miontuairiscí

I láthair: Liam, Brian, Fergal, Dominic, Ciarán, Bríd
1. Nithe ag éirí as na miontuairiscí
• Léigh Bríd na Miontuairiscí ón gcruinniú deireanach
• Níor seoladh an litir oifigiúil chuig Siobhán
2. Comhfhreagras
• Litir faighte ó TUSLA maidir leis an ‘School Returns Database’. Caithfear tuairisc a chuir isteach
ag laethanta saoire na Nollag agus deireadh na scoil bliana. Páistí atá 20 lá nó níos mó caillte
atá i gceist.
• Litir faighte ó UCD maidir leis an staidéar ‘ESPRiT’. Tá cúpla sa scoil go raibh i gceist leis an
staidéar agus tá UCD ag iarraidh go mbeadh an scoil páirteach sa ‘School Friends Study’ anois.
• Litir faighte ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádala - Cómortas á rith acu chun cómoradh a
dhéanamh ar 20 bliain don Chomhaontú Aoine an Chéasta 1998.
• Litir faighte maidir leis an ‘Schools Excellence Fund’ - Grúpa Gaelscoileanna ag teacht le chéile
chun tabhairt faoi cúrsaí ríomhaireachta, CompuLego. Beidh na páistí ag nascadh ábhair
concréiteach le teicneolaíocht sa chúrsa. Má éiríonn leis an dtionscadal ó ár scoil gheobhaimid
deontas ón Roinn Oideachas. Tá beirt múinteoir sásta tabhairt faoin tionscadal.
• Litir faighte ón Roinn Oideachas maidir le leabhráin an tSraith Shóisearach. Tugtar eolas do
thuismitheoirí faoin athchóiriú ar an tSraith Shóisearach ann.
3. Tuairisc an Phríomhoide
Tá 473 páiste ar na rollaí
An Fhoireann Teagaisc
24 ar an bhfoireann teagaisc. 23 ag feidhmiú. Nílimid in ann múinteoir a fháil chun saoire
mháithreachais a chlúdú
Postanna Sealadach:
Múinteoirí Elaine, Lorna & Áine ag clúdú sosanna gairme d’Úna, Karen & Lisa.
Bhí Tríona ag clúdú post-roinnt Eimear/Sinéad Ní Shaoraí
Post Shaoire Mháithreachais:
Róisín - Múinteoir Niamh Ní Dhrisceoil
Múinteoir Sinéad Ní Chaochlaoich - Úna/Caitlín ag ionadaíocht
Tríona (sealadach) - ar shaoire mháithreachais (ionadaí)
Diplóma: Múinteoir Róisín cláraithe don Diplóma.
Socrúchán Scoile: Clodagh Ní Thirial (Bliain 1) Naomh Pádraig, DCU
CRS: 4 phost
(Brenda ag maireachtáil ar shochair cúraim ón Stát – oibríonn sí ar feadh 15 uair a chloig in
aghaidh na seachtaine). Le chríochnú ar 22 Feabhra. Niamh Coilféir ag déanamh 17 uair a
chloig breise.
Post iomlán ag Gaye, Orla & Niamh Uí Chorragáin.
Cuairt an SENO: 13/02/18 (athbhreithniú ar dhaltaí le tacaíocht CRS tar éis tréimhse 3
bliana)
Cúrsaí Churaclaim
Féinmheastóireacht Scoile:
Ón 19 Feabhra ar aghaidh

Plean Scoile:
Gaeilge, Béarla & Mata
•
OSPS - An Clár Bí Sábháilte leasuithe
•
Ceol: athbhreithnuithe
•
Lithearthacht:
•
•
•

Curaclam Teanga Nua do Bhunscoileanna - lá 2
Comhléitheoireacht - Daltaí na hIdirbhliana - Coláiste Cois Life (Déardaoin 09:00 10:30)
Plean Gaeilge: Feidhmeanna Teanga

Gaeilge:
Cleite: clár luath-léitheoireachta (N1, N2 & R1), gnáth leabhair léitheoireachta (ath•
léitheoireacht)
Aistear N1 & N2
•
Béarla:
An Clár - Building Bridges (ag baint triail as)
•
Céad Chéimeanna (Úna - uair a chloig traenála)
•
Uimhearthacht:
•
•
•
•
•

Plean Mhata - Fó-choiste
Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’
Fadhb na Seachtaine
Céimeanna chun fadhbanna a réiteach
Réidh/Socair/Déan Mata (N1 & N2)

Coirp Oideachais:
Snáitheanna:
Cluichí agus Gleacaíocht
•
Lúthchleasaíocht agus Gleacaíocht sna N1
•
Traenálaí CLG ó Chumainn na Sáirséalaigh - Dé Máirt (N2)
•
Oiliúint Uisce - R5 Stiofán & R3 Hannah. R5 Bríd & R3 Dónal (ag tosnú ar an
•
7/02/18)
Ceol:
Ranganna veidhlíní (N2 - R6) - Múínteoir ceoil Rachel. Ranganna Dordveidhlíní
•
(Cello) - Múinteoir Ceoil Adrian
Cleachtadh Cór - Eimear gach Aoine
•
Feadóg Stáin ó R3 - R6
•
Míreanna ag tionól scoile
•
OSPS:
Clár leasuithe Bí Sabháilte (ag fanacht)
•
Am Ciorcail - Jenny Mosley
•
Am Órga
•
Ár Rialacha Órga
•
Forbairt Pleananna & Polasaithe:
Fó-choistí: 3 chruinniú roimh dheireadh na bliana. Gach duine ar fó-choiste amháin

Fó-choiste - An Bhratach Scoile Ghníomhach
•
•

Rith Dhaidí na Nollag
Fó-choiste na ndaltaí

Gníomhaíochtaí Breise Churaclaim
•
•
•
•
•
•

Ranganna Leadóig Boird (Dé Máirt, Dé hAoine)
Ranganna Ceoil Traidisiúnta: tráthnónta Dé Luain (Múinteoir Andrea & Hannah)
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, Tráthnónta Dé Luain, Dé Máirt &
Déardaoin

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
•
•
•
•
•
•

Crannchur na Nollag @ 22/12/17
Cuairt Dhaidí na Nollag @ 22/12/17
Píobaire (Mick) @ 22/12/17
Maidin Caifé @ 22/12/17
Bronntanais do na daltaí ar fad @ 22/12/17
Cuntóirí in ionad paróiste Naomh Mhuire – Cóineartú @ 08/02/18

Rannpháirtíocht na nDaltaí
Coiste Glas - daltaí (beirt ó gach rang)
Coiste Ghníomhach
Coiste na nDaltaí

Seirbhís Feighlíocht Leanaí:
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.
Deisiúcháin/Tógáil Scoile
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tógáil tosnaithe ar an 5 Feabhra
Díon (an tsíleáil ag silleadh) - Frank Foy chun breathnú air
Gléas Maighnéadach ar na dóirse - é a nascadh leis an t-aláram tine
Billí uisce (seicliosta ar an líon uisce atá in úsáid)
Teas - sean fhoirgneamh (easpa insliú)
Seirbhís déanta ar an gcoire (boiler)

Imeachtaí Scoile
•
•
•

Aifreann na Nollag (R2 – R6) 8/12/17
Seirbhís Charúil 20/12/17 & 21/12/17
Cúrsa Spioradálta 29/01/18 ionad Leamhcán (daltaí R6)

•
•
•
•
•
•
•

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha 28/01/18 - 3/02/18
Seirbhís an tSolais 01//02/18
Sacraimint an Chóineartaithe 08/02/18
Tráth na gCeist - R5 & R6: Leabharlann áitiúil 02/02/18
Clár Tacaíochta do R6 (aistriú ón mbunscoil go dtí an mheánscoil) - 7 seachtaine
Clár fionntraíochta agus Ghnó (daltaí R5) lá go leath le ionadaí ó Bhanc na hÉireann @
12 & 13 Feabhra
Griangraifeadóir: Daltaí an chóineartaithe agus daltaí N1 @ Dé hAoine 09/02/18

Cúrsaí Spóirt:
Tag-Rugbaí (Bliots ar siúl go luath - Daltaí R5)
Lúthchleasaíocht – traenáil ag tosnú ar thráthnónta Luain 2:40 – 3:30i.n. Rás tras-tíre ar Dé
Céadaoin 7/2/18
Camógaíocht – traenáil ag tosnú ar thráthnónta Dé Máirt 2:40 – 3:30i.n.

Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
1.
2.
3.
4.
5.

Curaclam Teanga Nua do Bhunscoileanna - Lá inseirbhíse 19/01/18
Comhdháil na bPríomhoidí - Liam 25/01/18 & 26/01/18
Dhá leath-lae FGL - Gnásanna nua um Chaomhnú Leanaí 2017 – An fhoireann uilig
@ 14/2/18 & 09/03/18
Bee-bots - Comhdháil CMÉ – Andrea
Uimhearthacht – Lá Inseirbhíse (Cruth & Spás) – Áine Ní Shúilleabháin @ 17/01/18

4. Tuairisc an Chisteora
• Níl aon tuarisc
5.
•
•
•
•
•

Tuairisc an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta
Tógáil: Plean Ghnímh - sábháilteacht
Tógáil: Cruinniú leis an bhfoireann uilig @ 31/01/18
Bealach tuirlingthe - pairceáil
Maighnéad ar na dóirse sheachtrach a nascú leis an t-aláram tine
Soilse Éigeandála: roinnt solais le dheisiú

6. Polasaithe le h-athbhreithniú, le phlé nó le dhaingniú: Caomhnú Leanaí Ráiteas
Sabháilteachta
Mhínigh
Liam don bhoird go bhfuil treoirlínte nua ann maidir le chaomhnú leanaí.
•
Dúradh
ag
Chomhdháil an IPPN go gcaithfear dhá leath laethanta a ghlacadh roimh an 11
•
Márta agus tá sé de dhualgais orainn na gnásanna nua a bheith i bhfeidhm roimhe sin.
• Seoladh ríomhpost do na tuismitheoirí ag míniú go bhfuil dhá leath-lae le tógáil.
• Léigh Liam na hathruithe atá le teacht as Béarla mar níl aon áiseanna Gaelinne ar fáil.
• Measúnú Riosca: Beidh ar an mbord bualadh roimh an chéad cruinniú eile chun dul tríd an
measúnú riosca agus cur leis más gá. Mhínigh Liam go bhfuil an bord freagrach as measúnú
riosca a chur le chéile atá in oiriúint don scoil. Thug Liam an sampla don riosca atá i gceist le
doirse na Múinteoirí Tacaíocht Foghlama.
• Mhol Liam dúinn caibidil a 9 a léamh roimh an chéad cruinniú eile mar go mbaineann sé leis an
mBord Bainistíochta
• Dúirt Liam go raibh dualgaisí breise ag na múinteoirí anois mar is ‘Daoine Sainordaitheach’ iad
agus tá impleachtaí i gceist muna gcomhlíonann na múinteoirí a gcuid dualgaisí.
7. An Seomra Breise
• Tá an tógáil tosaithe anois.

• Tá súil ag Brian go mbeidh an tógáil críochnaithe thart ar Mhí Iúil.
• D’ardaigh Fergal an pointe go bhfuil sé an phlódaithe ag an taobh gheata faoi láthair.
• Dúirt Liam go bhfuil laighdiú ar líon na dtuismitheoirí atá ag teacht isteach sa chlós do pháistí
R1 - R6.
8. 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).
• Sheol Liam liosta do na imlitreacha don bhoird trí ríomhphost
9. Dáta an chéad cruinniú eile
• 13ú Márta don chéad cruinniú eile (úsdátú agus caomhnú leanaí)

