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Waarnemen en begrijpen
Inleiding

Het managen van verwachtingen.

20 maart Nationale daltondag
20 maart kom in de klas
22 maart juf- en meesterdag
22 maart studiemiddag alle kinderen
om 12 uur vrij

Ooit, tijdens een studiebijeenkomst, werd mij duidelijk gemaakt dat dit de belangrijkste taak is van een directeur. Maak steeds helder wat wel en niet kan, wat je wel
kunt waarmaken en wat niet, wat wel haalbaar is en wat niet. Blijf hier scherp op en
controleer steeds of dit wel helder genoeg is.
Juist nu is het managen van verwachtingen heel belangrijk. Het tekort aan invallers
maakt dat we steeds zoeken naar creatieve oplossingen om de afwezigheid van collega’s op te vangen. Dit lukt ons gelukkig vaker wel dan niet. Hebben we geen oplossing
en weten wij dit tijdig, dan bestaat de kans dat wij ouders vragen om hun kind thuis te
houden. Dit doen we als er echt geen andere oplossing is. De afgelopen maanden is dit
3 keer voorgekomen.
Wat we niet moeten vergeten is dat alle oplossingen die wij intern vinden (er is dus geen
invaller van buiten), maakt dat de mensen die “de oplossing” zijn, in veel gevallen hun
eigen werk laten liggen. Zij staan namelijk met een reden niet voor een groep.
Laatst vroeg een ouder mij, waarom haar kind de afgelopen weken geen individuele begeleiding heeft gekregen, terwijl dit wel was afgesproken. De reden laat zich, gezien het
bovenstaande, makkelijk raden. Wat weegt het zwaarst, het opvangen van een hele
groep of de begeleiding van een individueel kind. Het lijkt wel of wij momenteel iedere
dag deze afweging moeten maken.
Helder is dat begeleiding van kinderen en activiteiten voor kinderen buiten de eigen
groep onder grote druk staat. Zijn wij nog in staat om meer te bieden dan de basisondersteuning? Kunnen wij nog steeds doen wat wij deden? De realiteit is dat dit niet altijd
meer lukt. Dit levert bij alle betrokkenen de nodige frustraties (kind, ouders, teamleden).
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Nietsche zei ooit: ‘Wie een waarom heeft, kan bijna elke hoe verdragen”. Waarom we
steeds vaker niet meer kunnen bieden dan de basisondersteuning? Antwoord: een tekort
aan leerkrachten. In deze tijd van een tekort aan leerkrachten moeten we onze verwachting bijstellen. Niet omdat wij dit willen, maar omdat het niet anders kan. Het is niet een
kwestie van alles of niets. Samen steeds blijven kijken wat wel kan. Elkaar (leerlingen,
ouders, teamleden) hierbij ondersteunen en blijven werken aan verbeteren van de situatie. Als we elkaar “heel houden”, hoeven we immers ook minder te vervangen.
Wij hebben een prachtig beroep. De huidige condities maken het een zwaar, intensief en
wellicht ook een minder aantrekkelijk beroep. Dit moet en zal veranderen. Dit vraagt echter tijd. Op 15 maart is er een landelijke stakingsdag van het totale onderwijs. Ook binnen ons team is de bereidheid om te staken groot. De school gaat dan ook dicht op deze
dag. Op deze dag benadrukken we dat alles in het werk moet worden gesteld om ons
beroep aantrekkelijker te maken. Wij hopen op uw steun en begrip voor deze landelijke
stakingsdag.
Hebben wij dan de volgende schooldag wel voldoende invallers? Dat zal niet het geval
zijn, maar we hopen op het perspectief dat het beter gaat worden. In de tussentijd moeten wij de verwachtingen managen en vooral blijven kijken naar wat wel mogelijk is.
Hans van Kooten.

Schoolfotograaf

8, 13 en 14 maart.
Alleen
individuele foto’s en
groepsfoto’s

Vrijdag 15 maart 2019.
Landelijke stakingsdag onderwijs.
De school is op deze dag gesloten.

( geen broertjes /zusjes
foto’s)

Beste ouders,
Op woensdag 20 maart 2019 is het Nationale Daltondag. Op deze dag willen wij laten zien wat
daltononderwijs inhoudt. Daarom hebben we dit jaar de Nationale Daltondag gekoppeld aan
‘Kom in de klas’. Leerlingen en leerkrachten laten zien wat het betekent om op een daltonschool
te zitten. Wij nodigen u hierbij uit om van 8:30u tot 9:00u in de klas van uw kind(eren) mee te
kijken.
Stieneke en Guido (daltoncoördinatoren)

Data SCHOOLVOETBAL OP:
meiden 7/8: 13 maart
jongens 5/6: 20 maart
meiden 5/6: 27 maart
Als uw kind zich heeft opgegeven krijgt u van meester Jeroen bericht via SocialSchools.

De schoolfotograaf.
Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om naast de individuele foto en de groepsfoto ook op
school een foto te laten maken van de broertjes en zusjes. De reden hiervoor is dat het maken
van deze foto een te grote impact heeft op ons dagelijks handelen in de groep en school en ook
veel onrust geeft bij de nodige ouders en kinderen.
Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze keus.
Team Ontdekking.

Overblijfkosten en vrijwillige ouderbijdrage
Fijn is het om te zien dat veel ouders de overblijfkosten en de vrijwillige ouderbijdrage hebben
overgemaakt.
Hieronder de gegevens voor het overmaken op de rekening van de ouderraad. Als u een machtiging heeft afgegeven is het bedrag voor de 2de inning rond 1januari van uw rekening afgeschreven. Mocht dit niet het geval zijn dan graag contact met de administratie.
De derde inning is op 1 april, de laatste op 1 juli 2019
Is uw kind tijdens dit schooljaar gestart? U ontvangt dan een aangepaste factuur.

Postbankrekening NL16 INGB 0005 1106 62
t.n.v. Oudervereniging OBS De Ontdekking
onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Overblijfkosten 85 euro per kind (max 2 kinderen)
Vrijwillige ouderbijdrage 40 euro per kind (max 3 kinderen)

Nieuws van de MR
Wij werken aan het up-daten van de MR-site om u beter op de hoogte te kunnen stellen van de MR van
OBS de Ontdekking.
Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via: mr@ontdekking.asg.nl

Vergaderdata
Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onderwerpen die ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten
deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan welkom om het openbare deel bij te wonen.
Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft?
Dinsdag 5 maart 2019
Communicatie met de achterban
Functioneren MR
Schoolplan
Sponsoring
Status Huisvesting en luchtkwaliteit
Agenda GMR
Woensdag 17 april 2019
Formatieplan
Vakantierooster
Agenda GMR
Dinsdag 28 mei 2019
Concept Schoolgids
Route 8 resultaten
Status Huisvesting en luchtkwaliteit
Agenda GMR
Woensdag 26 juni 2019
Inventarisatie informatie- en scholingsbehoefte MR
Activiteitenplan MR voor schooljaar 2018-2019 (inclusief begroting)
Agenda GMR

