Nieuwsbrief 14: 15 december 2017
Data om te onthouden:
Woensdag 20 december: kerstviering in de kerk 8.45 uur
Woensdag 20 december: kerstdiner 17.00 uur -18.30 uur
Vrijdag 22 december: studiedag, de kinderen zijn vrij.
Maandag 8 januari: luizencontrole (geen ingevlochten haar a.u.b.)
Donderdag 8 februari: ouderavond (verzet stond op dinsdag 16 januari)
Donderdag 22 en vrijdag 23 februari : studiedagen team. De kinderen zijn vrij.
Informatie van de directeur Jannie Baron:
Onderwijs staking dinsdag 12 december 2017
De staking is het gevolg van jarenlange bezuinigingen op het onderwijs. Zo is de wet passend
onderwijs ingevoerd, met als doel zo weinig mogelijk kinderen te verwijzen naar het speciaal
onderwijs. Dit betekent echter dat leerlingen die meer zorg nodig hebben in de reguliere
klassen zitten, terwijl er geen extra geld voor beschikbaar wordt gesteld. Dus meer werkdruk
voor leerkrachten die alle kinderen de gewenste aandacht willen geven.
Je ziet goede leerkrachten het onderwijs verlaten,
omdat zij het plezier in het lesgeven verliezen en
soms kiezen zij voor het voortgezet onderwijs
vanwege een beter salaris en minder werkdruk.
Dat is heel jammer.
Wij denken, dat het basisonderwijs aantrekkelijker gemaakt moet worden, meer
doorgroeimogelijkheden, eerder een vaste aanstelling, een beter salarisperspectief, kleinere
groepen en meer handen in de klas.
In de praktijk merken wij dat er minder leerkrachten beschikbaar zijn en dan vooral voor
invalwerk, in andere regio’s kunnen ze vaste vacatures niet eens invullen.
Gelukkig hebben wij nog geen klassen naar huis hoeven sturen. Wij gaan ver in het zoeken
naar oplossingen en dat is ook onze verantwoordelijkheid om het zo goed mogelijk te
regelen.
Ten eerste zoeken wij een invaller, als dat niet lukt worden de kinderen verdeeld over
andere groepen. Afgelopen maandag lukte het ons om met behulp van stagiaire Renee, juf
Mariska en directeur Jannie om groep 6/7 zo goed mogelijk op te vangen.
Wij hopen dat het niet nodig is, maar als het echt niet anders kan, zullen wij klassen naar
huis moeten sturen. Natuurlijk doen wij onze uiterste best om dit te voorkomen.
Meerdere sectoren kunnen het overheidsgeld goed gebruiken. Tegelijkertijd zijn wij het
verplicht, u als ouders te wijzen op de gevolgen van jarenlange bezuiniging op het onderwijs.

Terugblik ouderavond maandag 4 december 2017
De bedoeling van de avond was, om in aanwezigheid van de bestuurder mevrouw Gea Koops
de ruis weg te nemen die is ontstaan naar aanleiding van het plotselinge vertrek van
directeur Yvonne Zeegers.
Judith Kaiser, die interviews heeft afgenomen bij leerkrachten en ouders, presenteerde de
uitkomsten van de interviews en daaruit bleek dat er een verschil in beleving was bij de
ouders en de leerkrachten. Alle vragen mochten gesteld worden, ook aan de bestuurder,
waarom zij zo heeft gehandeld.
Van de aanwezige ouders heb ik vernomen, dat zij terugkijken op een positieve avond, die
veel duidelijkheid heeft gebracht. Zij hebben er alle vertrouwen in dat zowel de ouders als
het team weer op een positieve manier verder kunnen en dat er een streep kan worden
gezet onder het verleden.

Datum thematische ouderavond is verzet.
Het wordt donderdag 1 februari 2018.
In januari krijgt u een uitnodiging met een overzicht
van de workshops.

Ondersteuning in de groepen in het kader van passend onderwijs
Van het bestuur hebben wij extra geld gekregen om vier ochtenden per week tot de
zomervakantie een leerkracht in te huren die in de klassen, waar nodig instructie aan kleine
groepen gaat geven of individuele leerlingen gaat begeleiden. Gisteren hebben wij een goed
gesprek gehad met Marlies van Steeg en wij zijn er van overtuigd dat zij een goede aanwinst
is voor onze school.
Aanwezigheid Jannie:
Maandag 18 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december
Hulp gevraagd….
Op één van de andere Atriumscholen is een speelhuis over. Dit willen wij graag hebben voor
de tweede kleutergroep, die na de kerstvakantie gaat starten. Maar…. dit moet uit elkaar
worden gehaald, naar onze school worden gebracht en weer in elkaar worden gezet.
Wie wil hierbij helpen? U kunt zich aanmelden bij de leerkrachten: Denise of Wendie.

Sportactiviteiten
In de bijlagen vindt u informatie over leuke
sportactiviteiten voor de Kerstvakantie vanuit
Heerhugowaard sport.

