
 

 
Nieuwsbrief 08 - 08 februari 

 

Algemeen 

Afgelopen week hebben wij veel ouders      

mogen verwelkom in onze school om de       

afsluiting van de projectweken over de      

Gouden Eeuw bij te wonen. Fijn dat zoveel        

ouders en kinderen aanwezig konden zijn      

bij deze afsluiting. Wij hebben begrepen      

dat dit voor sommige gezinnen een hele       

klus was. 

Wij kijken terug om mooie en leerzame       

weken voor de kinderen. Een project als       

deze vraagt veel extra inzet van het team,        

naast alle reguliere werkzaamheden die     

gewoon hun doorgang vinden. Daar     

bovenop kwam de griepgolf en het      

ontbreken van invallers. Wij zijn blij dat       

we de afgelopen weken geen klassen naar       

huis hebben hoeven sturen, als scheelde dat soms niet veel. Meer informatie over             

vervangingen in geval van ziekte kunt u verderop in de nieuwsbrief lezen. 

 

Mededelingen 

- Op onze school is het de gewoonte om op maandagochtend geld in te zamelen              

voor mensen die het minder hebben dan wij. Het ingezamelde geld doneren wij             

maandelijks aan Edukans. Op de website van Edukans is te lezen naar welke             

actuele projecten het geld dat wij doneren gaat.  

- Vrijdag 16 februari geeft groep 6 een optreden samen met het orkest van Kunst &               

Genoegen. Ze brengen het geleerde ten gehore in De Vierstee. De ouders hebben             

inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

- Vrijdag 23 februari is een extra vrije dag. Daarna begint de voorjaarsvakantie. 

 

Trefwoord 

Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient  

■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en                 

ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe             

toekomst. 

■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20);              

De talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder              

vruchten (Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13). 

 

Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig  

■ Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.  

■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling 

(Lucas 18); Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).  
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Als een leerkracht ziek is ... 

Afgelopen weken werden wij op onze school geconfronteerd met veel zieke kinderen en             

teamleden. Zoals u wellicht ook in de media heeft vernomen kampen we in het onderwijs               

inmiddels met een lerarentekort en dit is vooral voelbaar op momenten dat er             

leerkrachten ziek zijn. Wij doen onze uiterste best om een passende oplossing te vinden.  

 

Als een leerkracht zich ziek meldt: 

1. Een leerkracht meldt zich ziek bij de directeur van de school. 

2. De directeur neemt contact op met IPPON. Deze organisatie helpt ons bij het             

zoeken naar een geschikte vervanger. 

3. Ouders worden geïnformeerd via Social Schools. 

Echter, steeds vaker blijken alle beschikbare vervangers al te zijn ingezet. Op dat             

moment is er niemand om de groep op te vangen. 

4. We proberen om een vervanger te vinden vanuit onze eigen formatie, bijvoorbeeld            

een parttime leerkracht die een aantal uren extra komt werken. 

5. We laten een leraar in opleiding invallen. 

6. De groep wordt verdeeld over de andere groepen en/of de intern begeleider of de              

directeur geeft de groep een deel van de dag les. 

 

U zult begrijpen dat de stap 6 extra druk legt op de leerkrachten die niet ziek zijn. Zoals                  

u weet worden er in het hele land acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de                

hoge werkdruk in het onderwijs. Gaan directeur of intern begeleider voor de klas, dan              

blijft ergens anders weer werk liggen.  

 

Welke keuze wij ook maken, het doet altijd ergens pijn. Dit jaar hebben wij nog geen                

groepen naar huis hoeven sturen. Het is goed mogelijk dat dit op korte termijn wel de                

realiteit wordt. In geval u zelf geen opvang heeft voor uw kind(eren) mag u ze dan                

gewoon naar school sturen. 

 

Overigens wil ik hier niet onvermeld laten dat verschillende keren ouders met een             

onderwijsbevoegdheid ons hebben geholpen. Daar zijn wij heel blij mee.  

 

Actiedag 

Woensdag 14 mei wordt in de media genoemd als volgende actiedag voor midden             

Nederland. Of de leerkrachten deze dag hun werk neerleggen is nog niet bekend. Dat de               

media berichten over een bezuiniging van tientallen miljoenen euro’s op het primair            

onderwijs doet de actiebereidheid binnen het onderwijs stijgen. Daarbij is het goed om             

nog maar eens te noemen dat salaris niet het belangrijkste argument is voor de acties.               

Het gaat vooral over de werkdruk en het enorme tekort aan leerkrachten dat steeds              

beter voelbaar wordt voor iedereen.  

Werknemers hebben stakingsrecht. Wij kunnen als stichting of school dus niet bepalen of             

leerkrachten al dan niet gaan staken. Dat is een individuele keuze. 

Een tekort aan leerkrachten is niet alleen het probleem van de school. Dit is een               

maatschappelijk probleem. U gunt uw kinderen toch ook goed onderwijs? 

 

Nieuwe leerkrachten 

Ondanks alle negatieve berichten over het onderwijs zijn er toch ook nog mensen die              

heel bewust voor dit mooie vak kiezen. Marloes en Annemarie zijn met de laatste fase               

van hun opleiding bezig. Hierbij ligt de nadruk op het werken in de praktijk. Bij de                

kleuters is Tanja Scholma begonnen aan haar stage als onderwijsassistent. In groep 5 is              

vandaag meester Sjoeri gestart. 
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Rapportavond 

Woensdag 7 maart en dinsdag 13 maart staan de rapportavonden gepland. De kinderen             

van groep 5 t/m 7 mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. Voorafgaand aan de              

rapportavond voeren wij met de kinderen uit groep 5 t/m 7 kindgesprekken. Het doel van               

een kindgesprek is om met het kind zelf te spreken over het welbevinden. Aan de hand                

van een gespreksformulier stelt de leerkracht in een kort gesprek een aantal vragen,             

bijvoorbeeld: Welk vak vind je moeilijk en hoe komt dat? Wat zou je zelf anders kunnen                

doen? Welke hulp zou je nodig hebben?  

 

Op school praten we veel tegen kinderen en horen we kinderen aan. Maar we praten ook                

één op één met kinderen. Het voeren van kindgesprekken is om verschillende redenen de              

moeite waard:  

- Het levert nieuwe informatie op voor de leerkracht. 

- Een gesprek is waardevol voor de relatie met de leerling. 

- De competentiebeleving van de leerling wordt positief beïnvloed, wanneer de leerling in  

  een gesprek betrokken wordt bij het inzetten van zijn kwaliteiten. 

 - De autonomie wordt vergroot, wanneer de leerkracht in het gesprek ruimte geeft aan 

  de leerling om zijn eigen leerproces te sturen (Aanen & Bulterman, 2013). 

- Kindgesprekken kunnen daarmee ook bijdragen aan welbevinden en betrokkenheid. 

 

Komende week ontvangt u via Social Schools een uitnodiging om in te tekenen voor de               

rapportavond. Daarbij is het belangrijk om bij broertjes en zusjes 10 minuten tussen             

beide gesprekken te plannen. De afgelopen keer heeft niet iedereen dit gedaan met als              

gevolg dat de planning niet meer klopte. Wij vragen u dan ook met klem erop toe te zien                  

dat er 10 minuten tijd is tussen gesprekken met broertjes en zusjes. 

Van onze kant zullen wij meer pauzetijden inplannen om eventuele uitloop op te kunnen              

vangen.  
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