
 

 

13-01 Kinderraad 

 

14-01 Adviesgeprek VO  

groep 8 

 

16-01 Adviesgesprek VO 

 groep 8 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

Week 03  13 januari 2020 

De jarigen van de komende week 

 

Evy 4 

Milou 4 

Rosa 5 

Jack 10 

Maya 7 

Benjamin 6 
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IPC 
De komende weken gaan alle groepen weer aan de slag met een nieuw thema voor IPC.  

Dit keer is het overkoepelende onderwerp: KUNST.  

Iedere Milepost werkt het op een andere manier uit. U ontvangt een brief met meer informatie  
over wat uw kind de komende tijd gaat leren. 
We sluiten dit thema gezamenlijk af met onze 

jaarlijkse tentoonstelling op 18 februari. 
 
 

Kleuters: Wat trek je aan? 
Groepen 3 en 4: Gebouwen en structuren.  

Groepen 5 en 6: Foto’s, afbeeldingen en schilderijen. 
Groepen 7 en 8: Zo zien zij de wereld. 

 
 

Staking en vervanging 
Wij maken ons grote zorgen om de toekomst van ons beroep. Er zijn niet voldoende mensen die kiezen 
voor het prachtige vak van leerkracht. Dit komt door een te hoge werkdruk en doordat het gat tussen de 
salarissen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te groot is. Dit ondanks de recente 
salarisverhoging en een éénmalige uitkering. Daar zijn wij blij mee, maar het is niet genoeg om het gat 
afdoende te dichten. 
Helaas hebben wij de afgelopen maanden een paar keer moeten besluiten kinderen over andere groepen 
te verdelen. Vóór de kerstvakantie waren we zelfs genoodzaakt om ouders te vragen hun kinderen een 
dag thuis te houden. Dat was voor iedereen een hele vervelende situatie en dit besluit hebben we dan 
ook niet makkelijk genomen, maar we konden niet anders. We hebben in die situatie wel ons uiterste best 
gedaan opvang te bieden aan de kinderen die niet thuis konden blijven. 
De reden achter deze noodoplossingen was dat wij regelmatig te maken hebben gehad met zieke 
leerkrachten. Er wordt uiteraard direct vervanging aangevraagd bij de IPPON; de vervangerscentrale. 
Echter, de krapte op de arbeidsmarkt is ook in deze regio merkbaar, zeker in een periode met veel 
ziekteverzuim. Het lukt daarom soms niet om een vervanger te krijgen. We hebben dit schooljaar 
regelmatig gebruik gemaakt van mensen buiten de groep (onderwijsassistenten en intern begeleiders). 
Met als gevolg dat de werkzaamheden van deze mensen en de begeleiding van kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben, blijft liggen. Ook het verdelen van de kinderen over andere groepen komt 
de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van de leerkrachten niet ten goede. En zo ontstaat een 
vicieuze cirkel; de belangrijkste reden voor onze grote zorg. 
Bovenstaande geeft ons voldoende argumenten om het werk neer te leggen bij de komende geplande 
landelijke stakingen op 30 en 31 januari. Echter, na overleg binnen het team van De Esdoorn, hebben wij 
besloten hier niet aan deel te nemen en dus gewoon les te geven op deze dagen. De belangrijkste reden is 
dat we kinderen en hun ouders zo min mogelijk willen duperen. 
 
De groepen van Lichtenbeek zijn deze 2 dagen wel thuis. Het bestuur van Lichtenbeek  
(de Onderwijsspecialisten) heeft ervoor gekozen om op deze 2 dagen met elkaar in gesprek te gaan  
over oplossingen voor de korte en de langere termijn. 
De komende weken gaan alle scholen met het bestuur van Wonderwijs in gesprek om samen te 
onderzoeken welke mogelijkheden Wonderwijs heeft of ziet om de gesignaleerde problematiek – 
lerarentekort, werkdruk, structurele salarisverhoging – aan te pakken. 
 
 
 



Talenten onderwijs 
Dit schooljaar werken wij niet meer met een Plusgroep voor de kinderen van groep 5 t/m 8.  

We hebben een nieuwe opzet gemaat om tegemoet te komen aan verschillende talenten van kinderen.  
In de bijlage kunt u hier uitgebreide informatie over lezen. 

  

Actie Namibië 
Een ex-leerling van onze school vraagt of u mee wilt werken aan een inzamelingsactie van lege flessen 

om een reis naar Namibië te bekostigen. Als u wilt deelnemen, kunt u de bonnetjes inleveren bij 
Annemarie, onze facilitair medewerker. In de bijlage meer informatie over de actie en het doel. 

 

Bijlagen 
 Onderwijs aan talenten 

 Namibië 
 

 


