Week 04 20 januari 2020

De jarigen van de komende week
Joris 5
Nora 6
Aliyana 5
Renze 5
Willem 9
Jona 5
Annalena 10
Silvijn 7
Juf Chaquelin

20-01

Studiemiddag
Vrij vanaf 12.00 uur
groep 1 t/m 8 en
Lichtenbeek

22-01

Schoolfotograaf
Lichtenbeek

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Wél staken
Vorige week maandag hebben wij in het Esdoornblaadje vermeld dat wij niet gaan staken op 30 en 31
januari. Er stond óók in dat wij diezelfde week nog in gesprek zouden gaan met het bestuur van
Wonderwijs. Afgelopen week is er met verschillende scholen/leerkrachten van Wonderwijs een gesprek
geweest. Het bestuur was in november en ook nú van mening dat zij de salarissen van leerkrachten niet
doorbetalen als zij gaan staken. Dit heeft tot heel veel weerstand “in het veld” geleid en dat is in het
gesprek naar voren gekomen. Leerkrachten voelen zich niet gesteund door het CvB, ook al geeft het CvB
aan dat ze de eisen van het personeel volledig ondersteunen. Alleen voelt het niet zo omdat, met het niet
uitbetalen van de komende stakingsdagen, dit nu al 3 dagen zijn waarop het salaris wordt ingehouden.
Dit blijkt voor een grote meerderheid van het personeel een probleem te zijn.
Het CvB heeft naar aanleiding van dit gesprek besloten om alsnog de komende 2 dagen uit te betalen.
Een grote meerderheid van ons team heeft daarop besloten het werk dan ook te willen neerleggen.
Zoals u vorige week in het Esdoornblaadje hebt kunnen lezen, zijn er meer dan genoeg redenen om te
staken en aandacht te vragen van de politiek.
Een belangrijke reden om alsnog te gaan staken is ook dat de leerkrachten van Wonderwijs nu deze dagen
kunnen gebruiken om met elkaar en het CvB in gesprek te gaan. Praten over mogelijkheden en
oplossingen om het onderwijs weer aantrekkelijk te maken en met name ideeën te verzamelen om de
werkdruk en het personeelstekort aan te pakken. Wij gaan hier zeker gebruik van maken!
Wij realiseren ons terdege dat deze beslissing voor jullie als ouders erg vervelend kan zijn als je geen
opvang voor je kind(eren) kunt regelen. In eerste instantie was dat ook voor ons de reden om niet te gaan
staken. We hebben er in het team ook veel over gesproken, omdat voor ons staken ook niet het eerste
middel is dat we willen gebruiken. Door de wijziging van het standpunt van het CvB en voortschrijdend
inzicht van leerkrachten hebben wij besloten de school nu tóch te sluiten.
We hopen dan ook dat u begrip hebt voor onze keuze.
De SKAR heeft aangegeven dat de kinderen die gebruik maken van BSO de Boomhut
extra dagen of een ruildag kunnen aanvragen in het portaal.
Voor de kinderen die gebruik maken van BSO het Strand kan ook extra opvang worden aangevraagd.
Een klein aantal personeelsleden staakt niet en als u écht geen oplossing hebt voor uw kind, kunt u dat
deze week melden bij de leerkracht. We gaan dan kijken hoe we de kinderen op school kunnen opvangen.
We vragen u om niet per mail te reageren op dit bericht. Als u nog iets te vragen hebt of wilt reageren kan
dit morgen, 21 januari, om 14.30 uur. Wij zijn dan in de zaal voor u beschikbaar.
Hieronder staat een link van een stukje op Facebook waarin heel duidelijk staat waar het om gaat:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2852453524814028&id=100001482264358
Op de link hieronder kunt u óók uw steun betuigen aan de zorgen in het onderwijs:
https://goedonderwijs.petities.nl/?t=Onderwijspetitie

Hoe beoordelen kinderen elkaars gedrag?
Hoe beoordelen kinderen elkaars gedrag in situaties waarin je wel of niet de opdracht iets anders moet
uitvoeren dan opgedragen? Vinden kinderen het oké als een kind een beperking heeft of snappen ze nog
niet dat je soms een opdracht anders moet uitvoeren als je niet goed kunt horen, zien of bewegen?
Wij, Marit Schäperclaus (leerkracht groep 5) en Coco Kempe, zijn op zoek naar antwoorden op
bovenstaande vragen. Daarom zullen we binnenkort bij de onderbouw- en middenbouwgroepen
op De Esdoorn een onderzoek uitvoeren waarin we kijken naar het snappen en accepteren van gedrag
van kinderen met een beperking.
De afname van dit onderzoekje zal waarschijnlijk plaatsvinden in week 10 en 11 na de voorjaarsvakantie.
Ouders van de kinderen in groep 1 t/m 5 zullen hier o.a. via de mail meer informatie over ontvangen.

Bijlagen
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