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05 december

Sinterklaasviering op school
groep 1 t/m 4: om 12.30 vrij!

09 december

Oud papier

12 december

Mogelijke staking leerkrachten
Margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
’s Avonds: Kerstdiner op school: -inloop 16.45 - 17.00 uur
-diner 17.00 - 18.15 uur
Marge-ochtend groep 1 t/m 4: leerlingen vrij!
Marge-middag groep 5 t/m 8: leerlingen om 12.00 uur vrij!

21 december
22 december

Instroomgroep
Na de kerstvakantie hebben we, wat ons betreft, het maximale aantal leerlingen in de groepen 1 laten
instromen. We willen liever niet dat de groepen nog groter worden.
Vanaf dat moment tot de zomervakantie komen er echter nog minimaal 18 kleuters bij.
We zijn al een tijd bezig met het zoeken naar een geschikte ruimte voor een instroomgroep.
Het lijkt mij goed u vanaf nu te informeren over de keuzes waar we voor staan, omdat de eventuele
oplossing, consequenties kan hebben voor meerdere groepen op onze school.
Vele alternatieven voor een geschikte ruimte zijn onderzocht, zoals het huren van meer SKSG-ruimtes,
het maken van combinatiegroepen, het lesgeven op een leerplein, samenwerking met het Anker
en gebruik van kantoorruimte. Helaas bleken dit allemaal geen werkbare oplossingen. Ook het Anker
start met een instroomgroep dit schooljaar en heeft daarvoor een ruimte nodig.
Momenteel wordt bovenschools onderzocht of we nog twee ruimtes in ons gebouw geschikt kunnen
maken voor het lesgeven aan een groep. Hiervoor wordt onder meer toestemming gevraagd aan
gemeente en GGD. Het is nog niet honderd procent zeker of dit gaat lukken, maar ik vind het belangrijk u
toch alvast op de hoogte te brengen van datgene wat er misschien staat te gebeuren. Mocht het namelijk
zo zijn dat er twee ruimtes in het gebouw geschikt bevonden worden (één voor de Borgh en één voor het
Anker), dan gaan we na de voorjaarsvakantie starten met een instroomgroep op het onderste leerplein.
Dat betekent dat er intern één of meer groepen moeten gaan verhuizen.

Natuurlijk is dit niet ideaal, maar wij gaan dit positief benaderen op school. Na de zomervakantie staan er
hoogstwaarschijnlijk weer twee nieuwe lokalen bovenop ons gebouw en realiseren we ook op de tweede
verdieping weer een prachtig leerplein. Een heel mooi vooruitzicht!
Tot die tijd, in ieder geval van de voorjaarsvakantie tot de zomer, zullen we moeten roeien met de riemen
die we hebben en gaan we er met elkaar voor zorgen dat de leerlingen zich fijn voelen en net zoveel
kunnen leren met elkaar als anders.
Zodra ik de definitieve oplossing weet en we hebben besloten hoe we dit intern gaan organiseren, stel ik u
natuurlijk weer op de hoogte!
vriendelijke groet,
Gerdien Wassenaar

Ziekte leerkrachten
Deze week waren er veel leerkrachten geveld door een griep. Zowel in groep 1, groep 2, groep 4 en groep
5 was er ziekte. Deze griep heerst echter op heel veel scholen, waardoor er momenteel bijna geen
invallers meer beschikbaar zijn. Door het nijpende lerarentekort, zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet
veel beter worden.
Wat is de procedure als er iemand ziek is?
Allereerst proberen we een invaller te krijgen uit onze vaste pool van invalleerkrachten. Stichting
Westerwijs heeft namelijk een aantal (veelal startende) leerkrachten in dienst in deze vaste pool. Vanuit
deze pool willen we startende leerkrachten begeleiden zodat ze waardevolle leerkrachten voor onze
scholen kunnen worden. Zij worden het eerst benaderd als er ergens een invaller nodig is.
Als er uit deze vaste pool niemand beschikbaar is, dan zoekt het personeelsbemiddelingsbureau naar een
andere invaller die bij dit bureau staat ingeschreven.
Meestal lukt het ons op deze manier om een invaller te vinden.
Mocht dat echter niet lukken, dan gaat er een app naar alle teamleden en wordt er gevraagd of er iemand
extra kan werken. Dit lukt gelukkig af en toe.
Zo niet, dan wordt er intern gekeken of iemand op die dag in school is die de groep kan opvangen.
Misschien is er ambulant een leerkracht extra aan het werk, of is er een leerkracht met een stagiair die de
klas alleen kan draaien, zodat de betreffende leerkracht de zieke collega kan vervangen.

En als er niemand beschikbaar is?
Als al deze mogelijkheden zijn uitgeput, gaan we over tot het verdelen van de groep. Groep 5 is
bijvoorbeeld vandaag verdeeld. Gistermiddag was al duidelijk dat er vandaag geen invaller zou zijn, dus
hebben de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 overlegd en zijn de kinderen in groepjes over deze
groepen verdeeld. Ze hadden werk mee en wisten van tevoren naar welke groep ze zouden gaan.
Uiteraard proberen we u steeds zoveel mogelijk op de hoogte te houden van ziekte van de leerkracht van
uw kind.
Landelijk probleem
Het tekort aan invalleerkrachten is een gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz), gecombineerd met
het groeiende tekort aan leerkrachten. De Wwz bepaalt dat een leraar maximaal drie tijdelijke contracten
mag krijgen in twee jaar tijd en daarna een vast contract moet krijgen, ook heeft deze leerkracht slechts
drie keer één dag ingevallen voor een zieke collega. Uit een quickscan van het ministerie van Onderwijs
bleek eerder dit jaar al dat in veel regio's duidelijk sprake is van een verminderd aanbod aan leerkrachten
en invallers. Daarnaast zijn de invallers zelf ook selectiever geworden bij het aannemen van werk met een
beperkte duur. Ons personeelsbemiddelingsbureau houdt bij de keuze van een invalleerkracht rekening
met de hoeveelheid contracten die deze invaller al heeft gehad op een bepaalde school.
Dat maakt de keuze dus nog beperkter.
Nu is gelukkig in het regeerakkoord opgenomen dat het primair onderwijs structureel wordt uitgezonderd
van de zgn. "ketenregeling". We hopen dat deze afspraak snel van kracht wordt. Er was overigens al een
uitzondering gemaakt voor de maanden januari en februari, als de griep door ons land gaat.

Parkeren rondom school
Wilt u er om blijven denken op de juiste wijze te parkeren rondom de school, op de daarvoor bestemde
plekken? U kunt ook uw auto kwijt bij de parkeerplaats van het zwembad en de parkeerplaats van het
gemeentehuis. Dit voorkomt gevaarlijke situaties voor onze kinderen.
Alvast bedankt!
Belangrijke mededeling:
Op 5 december kan er (i.v.m. de aankomst van Sinterklaas op onze school), niet gebruik worden
gemaakt van de Zoen en Zoef-zone. Wij rekenen daarvoor op uw begrip.

Gymtijden wijziging voor 4 en 18 december
In verband met Pietengym en de verkorte donderdag in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie
(21 december), zijn de gymtijden volgende week en in de week voor de kerstvakantie iets aangepast.
Dit betekent voor de groepen 4b en 5 dat zij deze weken op andere dagen zullen gymmen!
Hieronder het rooster:
Maandag 4 en 18 december 2017
8.30 uur - 9.10 uur groep 7a
9.10 uur- 9.50 uur groep 7b
9.50 uur- 10.30 uur groep 6
10.30 uur - 11.10 uur groep 6/5
11.10 uur - 11.50 uur groep 5
11.50 uur -12.30 uur groep 4a
12.30 uur -13.10 uur groep 4b
13.10 uur - 13.50 uur groep 3a
13.50 uur - 14.30 uur groep 3b
Donderdag 7 december en 21 december 2017
8.30 uur - 9.15 uur groep 3b
9.15 uur - 10.00 uur groep 3a
10.00 uur - 10.45 uur groep 4b
10.45 uur - 11.30 uur groep 4a

N.B: Op 4 en 18 december gymt groep 4b op de maandag i.p.v. de woensdag.
En gymt groep 5 op woensdag 6 december en woensdag 20 december i.p.v. op de donderdag.

Gevonden voorwerpen
Er liggen nog steeds veel gevonden spullen bij de balie van de hoofdingang van onze school.
Het betreft gymkleding, bekers, bakjes, sjaals, mutsen en wanten die zijn blijven liggen in school en/of
rondom het schoolplein.
Komt u binnenkort even kijken, wanneer u nog iets mist?

