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VERJAARDAGEN

24-01
Studiedag, ALLE LEERLINGEN VRIJ
27 t/m 31-01 Rapportgesprekken
28 t/m 31-01 Oudergesprekken schoolverlaters
31-01

Vrijdag 17 januari 2020
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Evert Moorman
Iris Huiberts
Diëgo van der Linde
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Nieuwsbrief nummer 10

Nieuws en mededelingen van de directie
Staking op 30 en 31 januari
Investeer in onderwijs
Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de
klas en dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort
raakt scholen voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een groep leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften is op losse schroeven komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook
middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands. Het
voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort.
Daarom wordt er gestaakt. Op 30 en 31 januari 2020 roepen de bonden alle leden uit het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op om het werk neer te leggen. Dat doen zij voor onze
leerlingen, voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris. Met andere woorden voor
het onderwijs en de toekomst van ons land.
Zoals u inmiddels weet, is de stakingsbereidheid van onze meesters en juffen groot en zijn alle kinderen op
30 en 31 januari deze dag vrij. Ik hoop dat u ons blijft steunen hierin.
Studiedag 24 januari
Aanstaande vrijdag hebben we een studiedag bij ons op school. Onderwerpen die we bespreken tijdens
deze studiedag:
 We gaan de resultaten van technisch lezen bekijken, analyseren en daar afspraken over maken.
 We gaan het didactisch handelen (lesgeven) evalueren.
 We gaan het nieuwe schoolplan vaststellen en koppelen daar de werkgroepen aan.
Op tijd komen
Ik merk de afgelopen periode dat sommige leerlingen regelmatig te laat komen. Iedereen kan zich een keer
verslapen of er kan een andere geldige reden voor zijn, maar dat zijn incidenten. Wanneer het structureel
wordt gaat het een probleem worden.
Als team hebben we het volgende afgesproken hierover:
Wanneer kinderen te laat komen, ook al is het maar vijf minuten dan wordt dit geregistreerd. Wanneer er
drie keer binnen vier weken te laat wordt gekomen vragen de meesters en juffen aan de ouders of er een
reden voor is. Wanneer hier geen verbetering in komt moeten zij dat melden bij de directie. Ik neem dan
contact met de ouders op, wanneer er in de volgende periode geen verbetering in zit, moet ik het melden
bij de leerplichtambtenaar.
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Nieuwe collega
Mayke Jansen komt het team vanaf 3 februari versterken. Ze zal op maandag en dinsdag werken in de
groep van juf Anke. Juf Reina en juf Dominica gaan deze dagen als bouwcoördinatoren op school aan het
werk. Dat betekent dat er minder verschillende docenten voor deze groep gaan staan, wat ten goede komt
aan de rust in de groep.
Op woensdag gaat juf Mayke aan het werk in de Praktijkgroep. Juf Lotte gaat daarmee vier dagen werken in
plaats van vijf.
Hieronder stelt ze zich aan u voor, wij zijn alvast erg blij met de nieuwe juf!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Mayke Jansen. Ik kom uit een leuk dorpje in de buurt van Zwolle. In april word ik 30, ik ben net
mama geworden van Jesse en ik ben getrouwd. Naast dat ik het leuk vind om juf te zijn, ben ik ook juf in een
sportschool waar ik o.a. Zumba en Sh’bam geef. Dansen is mijn passie en ik geef al heel wat jaren dansles.
Ook vind ik het fijn om te wandelen en hardlopen.
Hiervoor heb ik in Almere gewerkt en nu mag ik het team op het Facet komen versterken. Ik kom voor groep
5 en de PG te staan en je zult mij op de maandag, dinsdag en woensdag zien. Ik heb er zin in en kijk ernaar
uit om met iedereen kennis te maken!

Namens het team,
Iedereen een heerlijk weekend gewenst,
Vr.gr.
Meester John
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