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Grieperdegriep
De griepgolf heeft helaas ook Klinkers bereikt. We merken het aan de vele kinderen die ziek
zijn en ook aan het aantal zieke leerkrachten. Het tekort aan leerkrachten in Nederland is nu
ook voelbaar in de school. In het kader van de aankomende stakingen in het onderwijs vinden
wij het belangrijk u op de hoogte te brengen hoe wij het de afgelopen tijd opgelost hebben.
Vaak weten we pas eind van de middag dat er de volgende dag geen vervanging is en dienen
we dan snel alle stappen uit het protocol ' geen vervanging' te zetten. Dit protocol hebben we
eerder dit jaar gemaild en gaat uit van een 6 -tal stappen. We proberen dus allerlei
oplossingen voordat we tot de beslissing overgaan dat een groep kinderen geen les kan krijgen. We hebben in een aantal gevallen de kinderen verdeeld over andere groepen, soms hebben we werkdrukgelden ingezet en we hebben een IB-er of een afstudeerstudent ingezet.
Vanuit de stakingen van vorig schooljaar heeft iedere school van de overheid werkdrukgeld
gekregen, afhankelijk van de grootte van de school. Dat geld kon de school naar eigen inzicht
inzetten om de werkdruk te verlagen. Onze school kreeg 0,8 fte aan werkdrukgeld. Wij
hebben er voor gekozen om in iedere unit, 1 dag in de week een extra leerkracht in te zetten.
Deze persoon verricht op die dag allerlei taken die zonder de werkdrukgelden na schooltijd
gedaan moeten worden. U kunt hierbij denken aan het nakijken en inscoren van toetsen, het
voorbereiden van lessen, het regelen van uitstapjes, het verwerken van administratie, het
uitwerken van portfoliogesprekken e.d.
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We hebben meerdere keren gekozen om de persoon, die is ingezet om de werkdruk te
verlagen, voor de groep te laten staan. Ook de IB-er werd deze week ingezet voor de groep.
Beide omdat er in deze gevallen geen invaller beschikbaar was. Zoals u zult begrijpen blijven
op deze dagen andere werkzaamheden liggen, staat de continuïteit van onderwijs onder druk
en neemt de werkdruk toe.
Dit is voor ons een van de redenen om op 15 maart 2019 weer te gaan staken. We vinden dat
het beroep van leraar weer aantrekkelijk moet worden zodat er in geval van een zieke
leerkracht voldoende geschoolde mensen zijn om dit op te vangen zodat de kwaliteit als ook
de kwantiteit van het onderwijs aan uw kind gewaarborgd kan blijven.
We hopen dat er ook ouders zijn die samen
met ons het signaal duidelijk willen maken op
15 maart in Den Haag. Wilt u ook aangeven
welke gevolgen dit heeft voor uw kind en u
zelf, dan bent u welkom om aan te sluiten bij
de staking, geef dit dan door aan de
leerkracht.
Ten slotte hopen we dat de griepgolf snel
voorbij is. Tot die tijd hopen we dat ouders
voor elkaar klaar staan in geval van
opvangproblemen als een groep geen les kan
krijgen.

Op de kalender:
13-02 studiedag
14-02 Opening KC 5
14-02 OR + MR vergaderen

Cito-toetsen

rr

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 de cito-toetsen gemaakt.
Deze toetsen nemen wij af om de ontwikkeling van de kinderen te meten aan het landelijk gemiddelde. Op dinsdag 12 februari krijgen de kinderen vanaf unit 2 het portfolio
mee naar huis met daarin de uitslagen van de afgenomen toetsen. Wij verwachten dat
alle mappen op maandag 25 februari weer op school zijn.
In de week van 18 t/m 22 februari vinden optionele oudergesprekken plaats. U kunt
hiervoor uitgenodigd worden door de leerkracht of u kunt zelf een gesprek aanvragen
wanneer u dat nodig vindt. Een intekenlijst voor deze gesprekken kunt u binnenkort, op
de deur van de thuisgroep of online via de mail, verwachten.

Woensdag 13 februari : studiedag

Vanuit de MR

Feest
Op donderdag 21 maart bestaat het bestuur van onze
school, xpect primair, 60 jaar.

Donderdag 17 januari is de medezeggenschapsraad bij elkaar gekomen voor hun maandelijks overleg. Tijdens dit overleg is er onder meer gesproken over het jaarplan voor
2019 en de bijpassende begroting voor dit jaar. Ook heeft de MR gesproken over het
zorgplan. Dit plan is door de MR goedgekeurd.

Dat gaan wij vieren door middel van een feestdag op
school.

Kernconcept tijd en ruimte

Het thema van die dag zal
‘jaren 60’ zijn. De kinderen
mogen die dag verkleed in
‘jaren-60-stijl’ op school komen.

De afgelopen 6 weken is er volop gewerkt binnen het kernconcept
Tijd en Ruimte. Komende dagen sluiten alle units dit op een passende manier af.
In unit 1 hebben de kinderen vooral gespeeld rondom het thema
de winter. In de gang staat een ijsbaan met een koek en zopie
tent. Als afsluiting zal er een ren-je-rot-quiz gedaan worden.
In unit 2 hebben de kinderen veel geleerd over de verschillende
seizoenen. Vorige week mochten ze op bezoek komen bij de
volkstuin van de vader van Jasmijn. Ze hebben gezien hoe het met
de gewassen in de winter gaat. In de lente mogen zij terug komen
om te zien wat er veranderd is. Als afsluiting gaan de kinderen van
unit 2 een kahoot-quiz spelen over alles wat zij geleerd hebben.
In unit 3 hebben de kinderen zich verdiept in de leefgewoonten van een kind ergens op
de wereld. Zij hebben daarbij gelet op de tijdzones, de klimaatzones, de flora en fauna.
Deze week zullen zij, als afsluiting van dit kernconcept, voor elkaar een digitale presentatie houden over het kind en zijn omgeving.
In unit 4 zijn de kinderen op onderzoek uitgegaan naar fair-trade producten. Vragen als
‘wat zijn fair-trade producten?’, ‘Waar komt het vandaan?’, ‘Hoe lang was de reis die de
producten hebben afgelegd?’ en ‘Waarom groeien die producten juist daar?’ stonden
centraal. Ieder groepje kinderen heeft zich verdiept in een land waar fair-trade producten vandaan komen. Het kernconcept wordt afgesloten met een presentatie over
het land.
Donderdag openen wij het volgende kernconcept: Groei en Leven.
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