Nieuwsbrief #2
4 oktober 2021

1

Leerlingenraad
Elk jaar mogen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zich
beschikbaar stellen voor de leerlingenraad. De
verkiezingen zijn per klas. De kandidaten laten hun
klasgenoten weten wat zij willen doen in de
leerlingenraad, wat zij met de directeur willen bespreken
en op basis van die informatie wordt er door de klas
gekozen. Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:
Aurelia Eling (5A), Tim van der Horst (5B), Lisanne Laupman
(6A), Ido Voorhoeve (6B), Sanne Frenken (7A), Valérie van
Strien (7B), Paul Paalvast (8A) en Joppe van Gerwen (8B).
Donderdag 7 oktober is de eerste vergadering van de
leerlingenraad. Op de agenda staat:
- Waarom wil jij in de leerlingenraad?
- Hoe kiezen we de directeur voor 1 dag?
- Wie wordt de voorzitter en wie notuleert?
- Hoe haal je onderwerpen op uit je klas?
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Leerkrachtentekort
Allereerst.... wij zijn heel blij dat al onze klassen een
leerkracht hebben en dat ook de zwangerschapsverloven
van onze juffen goed geregeld zijn. Dat is op sommige
scholen van SALTO anders heb ik gehoord. Tot zover het
goede nieuws.
Zorgelijk
Vanaf de start van dit schooljaar lopen wij ertegenaan dat
er onvoldoende vervangers beschikbaar zijn in geval een
leerkracht ziek is, een opleiding volgt of om een andere
reden recht heeft op bijzonder verlof. Om die reden
hebben wij een stappenplan gemaakt wanneer een
leerkracht niet op school is of kan zijn. Dit stappenplan
hebben wij met de MR besproken en de MR is akkoord met
deze werkwijze. Als er ouders zijn die dit plan willen inzien,
dan kan dat. Stuur mij dan even een e-mail of een bericht
via ouderportaal.
Wat zijn de stappen die wij volgen?
• De eerste stap is altijd contact zoeken met onze
vaste vervangerspool om te overleggen of er een
vervanger beschikbaar is. Voor jullie informatie: er
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is ruimte in onze vervangerspool voor 30 fte
leerkrachten. We hebben helaas maar 15 fte
beschikbaar en al die leerkrachten zijn nu ergens
vast op een school aan het vervangen.
Als er geen vervanger uit de eigen pool
beschikbaar is, dan zoekt Driessen HRM voor ons
een vervanger in hun eigen flexibele schil van
medewerkers.
Als die er ook niet zijn, dan zetten we collega's in
die die dag geen klas hebben (onze parttimers).
Als dat niet lukt doen we een beroep op mensen
uit ons netwerk die een onderwijsbevoegdheid
hebben.
En als dat ook niet lukt dan zetten we onze eigen
collega's in die die dag geen eigen klas hebben. Dit
zijn bijv. onze IB-ers of onze Bouwleiders. Door hen
in te zetten vertraagt onze schoolontwikkeling.
Ook zullen we soms een beroep doen op onze
W&T leerkracht of de leerkracht van de Plusklas.
Die lessen komen dan te vervallen. Niet wenselijk
voor de kinderen, maar beter dan kinderen naar
huis te sturen of te verdelen.
En als dat ook niet gaat, dan verdelen we de
leerlingen over andere klassen (maximaal 1 klas
per dag).
Mocht dat ook niet gaan (bijvoorbeeld omdat er al
een klas verdeeld is) dan sturen wij een klas naar
huis.

Wij vinden het belangrijk jullie als ouders mee te nemen
op dit belangrijke onderwerp en jullie te laten weten hoe
wij handelen, zodat jullie weten dat wij niet zomaar een
klas naar huis sturen.
Uiteraard blijven wij ons uiterste best doen om te zorgen
voor meer leerkrachten. Wij snappen namelijk maar al te
goed wat dit voor jullie als ouders betekent. Dit is echter
een landelijk probleem wat wij niet zomaar opgelost
hebben.

OPROEP
Omdat wij zo min mogelijk kinderen willen verdelen of
naar huis willen sturen vragen wij jullie met ons mee te
denken. Heb je of ken je iemand in je omgeving die een
lesbevoegdheid heeft? Breng ons dan met elkaar in contact
in het belang van jullie kinderen. Denk aan iemand die met
pensioen is of niet meer in het onderwijs werkt maar wel
tijd heeft. Of iemand die al in het onderwijs werkt maar op
een vrije dag bereid is om bij te springen op onze school.

