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Inleiding

Februari is inmiddels al een aantal dagen onderweg. Begonnen met een studiedag
na twee dagen waarin de school gesloten was wegens de staking. Voor een deel
van de ouders/verzorgers was dit de kans om een lekker lang weekend weg te zijn,
voor anderen een uitdaging om opvang te regelen voor de kinderen.
Op 14 februari is de volgende studiedag en deze wordt gevolgd door de voorjaarsvakantie. In korte tijd veel vrije dagen voor de kinderen. Al voor de zomervakantie waren
deze dagen met u gecommuniceerd. Toch is de hoeveelheid dagen dat u uw kind moet
opvangen in verhouding tot veel andere scholen laag. Ik heb het dan over scholen die
door het tekort aan leerkrachten gedwongen zijn om een vierdaagse schoolweek in te
voeren of met grote regelmaat steeds andere groepen naar huis moeten sturen. Wij zien
om ons heen dat de urgentie om meer mensen te vinden voor ons prachtige beroep
steeds groter wordt. Op onze school merkt u hier nog niet heel veel van. Wij hebben nog
steeds collega’s die niet volledig voor de klas staan, omdat zij andere taken hebben binnen
de school. Bij gebrek aan invallers kunnen wij het hierdoor (hoewel dit soms ten koste gaat
van individuele begeleiding) nog steeds intern oplossen. Dit is een voordeel van een grote
school.
Het tekort is een probleem, maar ook een kans voor een aantal leerkrachten. Het geeft ze
bijvoorbeeld de kans om weer te kiezen. Bijvoorbeeld te kiezen om weer terug te verhuizen naar hun geboortestreek, omdat hier nu ook voldoende banen zijn te vinden. Zo’n
keus heeft juf Els Postma gemaakt. Zij gaat terug naar Friesland. Wij gunnen haar dit van
harte, maar betreuren het ook. Juf Els is al de nodige jaren een zeer gewaardeerde collega.
Zij heeft de laatste jaren vooral haar werkzaamheden in de Breinbrekers gehad. We gaan
haar missen. Haar vertrek hebben we intern kunnen oplossen. Meester Jarno was en is als
specialist meer- en hoogbegaafdheid betrokken bij de Breinbrekers. Hij zal na de voorjaarsvakantie de kinderen van de Breinbrekers les gaan geven. Zijn werkzaamheden in de
NEO678 worden overgenomen door juf Evelien (gaat weer meer voor de groep) en juf
Yoka.
Wij hebben ook het geluk dat nog steeds collega’s zich melden met de vraag of zij bij ons
kunnen komen werken. Daar zijn wij trots op. Ook inspectie ziet geen reden om te twijfelen aan onze school. Zij hebben de wettelijke plicht om iedere school eens in de vier jaar te
bezoeken. Bij ons zijn ze al langer dan vier jaar niet geweest. Vorige week werden wij door
inspectie geïnformeerd dat zij donderdag 27 februari een stelselonderzoek komen uitvoeren. Een stelsel onderzoek doen ze niet om een oordeel over een school te geven. Bij een
stelsel onderzoek onderzoeken zij op meerdere scholen een klein stukje van het onderwijs,
in dit geval het didactisch handelen van onze leerkrachten. De informatie die zij hieruit krijgen gebruiken ze samen met de informatie uit andere onderzoeken om een landelijk beeld
te krijgen van de staat van ons onderwijs. Jaarlijks publiceert de inspectie een rapport hierover. Hoewel inspectie geen oordeel geeft over onze school willen we uiteraard laten zien
dat bij ons het didactisch handelen (uitleg, instructie, werkvormen, afstemming, verwachtingen, etc.) dik in orde is. De inspecteur is dan ook van harte welkom en we gaan er een
mooie dag met elkaar van maken.
Tot slot nog even dit: Wereldwijd zijn er veel zorgen rond het Coronavirus. In ons land is
het nu niet nodig om maatregelen te nemen. We houden de ontwikkelingen goed in de
gaten en nemen passende maatregelen als hier aanleiding toe is. We vragen aan iedereen
om alert te zijn. Op dit moment is er geen aanleiding tot maatregelen en doen we wat we
altijd doen.
Hans van Kooten.
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Inschrijven Ontdekking

Beste ouders, nog steeds zijn wij genoodzaakt om te werken met een wachtlijst.
Heeft uw kind nog een broertje of zusje thuis en is deze nog niet ingeschreven?
Vraag dan een aanmeldformulier bij de administratie. Ook al is uw kind nog maar net geboren.
Beter (heel) vroeg dan te laat aangemeld.
Overblijf in de groepen 7 en 8:
We hebben een continuerend rooster. De kinderen hebben tussen de middag een uur pauze, maar blijven
op school. Van dit uur wordt 30 minuten waargenomen door overblijfmedewerkers. De leerkrachten hebben dan hun pauze van 30 minuten.
We zijn steeds bezig om de te kijken hoe wij invulling geven aan dit uur en wat de rol is van de leerling.
We zijn een daltonschool en vinden het belangrijk dat kinderen, naarmate zij ouder worden, steeds zelfstandiger worden. Dat wij de kinderen leren wat het vraagt om zelf verantwoordelijk te zijn.
De leerkrachten van de groepen 7 en 8 regelen zelf met de kinderen de overblijf. De leerkrachten zitten
tijdens de lunch op de gang samen met de collega’s van de bovenbouw, aangevuld met collega’s die niet
voor een klas staan. De kinderen lunchen dus alleen in de klas. Over de invul van het half uur zijn met de
kinderen duidelijke afspraken gemaakt
We hebben ervoor gekozen (in samenspraak met de coördinatoren Francis en Kitty van de overblijf en de
leerkrachten van de groepen 7 en 8) om evenals vorig schooljaar de overblijf in de groepen 7 en 8 te laten
regelen door de leerkrachten . De ervaringen van vorig jaar zijn positief. Kinderen vinden het fijn om met
elkaar invul te geven aan dit half uur. De leerkracht maakt vooraf afspraken met de klas en dit geeft rust en
duidelijkheid. Het gegeven dat de eigen leerkracht vlakbij is helpt hierbij. Als het nodig is of als er vragen
zijn kunnen kinderen bij hun eigen leerkracht terecht. Ook de leerkrachten ervaren het zelf regelen van de
overblijf als positief, maar beseffen ook dat ze zelf niet écht pauze hebben.
Voor de inzet van overblijfmedewerkers betaalt u € 85 per jaar. Voor de teamleden (leerkrachten en ambulante collega’s) die deze taak vervullen (in plaats van overblijfmedewerkers) zal uw bijdrage gebruikt
worden om deze leerkrachten een gratificatie te geven (naar rato) aan het eind van het schooljaar. Zij
hebben immers hun pauze ingeleverd en werken iedere dag een half uur extra. We voldoen hierbij aan
wet- en regelgeving. Het bedrag wordt namelijk toegevoegd aan hun salaris en dus wordt er ook belasting ingehouden op dit bedrag. Dat maakt dat uiteindelijk de teamleden een bescheiden bedrag krijgen
en wij geen geld “overhouden” van uw bijdrage voor overblijf in de groepen 7 en 8.

Mededelingen van de medezeggenschaps raad:

Communicatie n.a.v. MR-vergadering 22012020
Vanuit de MR is het onderwerp vertrouwenspersoon ter sprake gebracht. Er zijn 3 vertrouwenspersonen beschikbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten, maar dit is niet voor iedereen op school duidelijk. De directie zal hier
de komende periode (meer) aandacht aan geven.
De MR maakt een voorstel betreffende de (nu nog onbenutte) buitenspeelruimte rondom school. Dit gaat zorgen
voor meer speel- en ademruimte voor de leerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het consequent inzetten van de
grasstrook naast school of vaker gebruik maken van het ‘eiland’. Mocht u meer (out of the box) suggesties hebben
dan hoort de MR dat graag!
De MR maakt zich zorgen over de druk die door ouders gelegd wordt bij kinderen rondom CITO toetsen. Voornamelijk vanaf groep 6 worden CITO uitslagen erg belangrijk gemaakt terwijl vanaf groep 3 al een doorgaande lijn te constateren is rondom schooluitstroom niveau vanuit CITO, dit wordt ook weergegeven in het rapport. Aan het bovenschools bestuur van de ASG zal nut en noodzaak worden gevraagd van het beleid rondom het afgeven van een pre
-advies in groep 6.
De verkiezingen voor een nieuwe MR oudergeleding komen er dit voorjaar aan. Na de meivakantie is iedere ouder
met een kind volgend schooljaar op de Ontdekking welkom om zich verkiesbaar te stellen. Bijna alle huidige MR leden hebben aangegeven zich weer verkiesbaar te stellen. Als je je verkiesbaar stelt, stel je je beschikbaar
voor een periode van vier jaar. Er wordt iedere 6 weken vergaderd (dinsdagen/woensdagen, ook als er voetbal op tv
is), soms vaker indien zich urgente zaken voordoen.

