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STUDIEDAG 8 JULI
We kwamen dankzij een oplettende ouder onlangs toch nog een vervelend foutje tegen in onze
Jaarkalender. In de kalender staat dat het op woensdag 8 juli studiedag is, de kinderen zijn dan vrij.
Maar op de achterzijde op het totaaloverzichtje staat helaas woensdag 1 juli.
Nu hopen we dat de meeste ouders de kalender in het zicht hebben en niet het staatje op de
achterzijde want het moet inderdaad woensdag 8 juli zijn.
Hopelijk veroorzaakt dit voor niemand een probleem.

VAKANTIES 2015 – 2016
Omdat de nieuwe Jaarkalender nog even op zich laat wachten zetten we de vakanties voor het
komende jaar alvast in de Heksenketel zodat u daar met het plannen van uw eigen werkzaamheden
rekening mee kunt houden:
VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie 2015
Kerstvakantie 2015-2016
Voorjaarsvakantie 2016
2e Paasdag 2016
Meivakantie 2016
Hemelvaart 2016
2e Pinksterdag 2016
Zomervakantie 2016

ma 26-10 t/m vr 30-10
ma 21-12 t/m vr 01-01
ma 08-02 t/m vr 12-02
ma 28-03-2016
ma 25-04 t/m vr 06-05
valt in meivakantie
ma 16-05-2016
ma 25-07 t/m vr 02-09

Er zijn verder nog enkele studiedagen waarvan de data nog niet bekend zijn.
De vrijdagmiddag vóór de Kerst-, Voorjaar- en Zomervakantie is vrij voor alle kinderen.

NAAR NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Afgelopen dinsdagavond 16 juni was onze informatieavond over nieuwe schooltijden. Het is een
constructieve avond geworden, 31% van onze ouders was aanwezig en wij waren blij met deze
opkomst! Het onderwerp leeft bij veel ouders en wij kunnen gebruik maken van vele meningen en
gedachten die er over schooltijden zijn.
Graag bedanken we hierbij iedereen die gekomen is voor alle deelname en inbreng!
De avond begon met het welkom heten
door directeur Joost Matthee en het
voorstellen van de ouderleden in de MR.
Zij moeten uiteindelijk namens de ouders
goedkeuring geven aan een door de
directie geformuleerd voorstel inzake
schooltijden.
Joost vervolgde met een korte
uiteenzetting over de redenen waarom er
een wijziging moet komen.
Elke school moet de kinderen, verdeeld
over acht jaar basisonderwijs, tenminste
7.520 klokuur onderwijs bieden.
Méér mag, minder niet. De inspectie
controleert op basis van onze roosters en urenberekening of alle kinderen dit minimumaantal ook
halen. De school mag, met instemming van de oudergeleding in de MR, zelf grotendeels bepalen hoe
de schooltijden ingericht worden als die 7.520 uur maar gegarandeerd is. Er zijn enkele beperkingen.
Zo mag een school geen vierdaagse schoolweek invoeren (b.v. 4 x 6 uur = 24 uur p. week). Er mogen
maximaal 7 schoolweken van vier dagen zijn, de week van 2e Paasdag en 2e Pinksterdag niet
meegerekend. Ook mag de school niet tornen aan vastgestelde vakanties.
Op Burgst geven wij echter 7.736 uur les
over 8 jaar. (3.728 uur voor de groepen 1
t/m 4 en 4008 uur voor de groepen 5 t/m
8.) Dat is 216 uur teveel. Dat mag, maar
het ministerie vergoedt deze uren niet.
Vanuit allerlei regelingen die tot voor kort
bestonden konden wij deze uren
grotendeels wel compenseren. Maar door
de bezuinigingen van de afgelopen jaren
kan dat niet meer en dit betekent dat de
school het urenaantal naar beneden moet
brengen om in ieder geval in de buurt van
de 7.520 uur te komen. Hoe we dat doen
staat ons zoals aangegeven, in grote lijn vrij. Een kortere schooldag,
continurooster, een aantal extra dagen lesvrij, onder- en bovenbouw
wel of niet hetzelfde, het kan en mag allemaal.
Op 16 juni wilden we graag op basis van een aantal stellingen, de
meningen van de ouders weten. Dit was dan ook het tweede deel van
de avond. Ouders gingen met elkaar en met de aanwezige
leerkrachten in gesprek over allerlei mogelijkheden.

Foto: Eens/oneens bij stelling 21: Ik wil een vertrouwd aanspreekpunt voor de klas
van mijn kind.

Daarbij was er ook aandacht voor mogelijke problemen
zoals een toename van BSO-kosten als de school ’s
middags eerder uit is of over de vraag of de
middagpauze kort of wat langer moet zijn.
Alle meningen, vragen, op- en aanmerkingen zijn
verzameld en worden deze week uitgewerkt.
Dit koppelen wij z.s.m. terug naar alle ouders.
Met de uitkomsten zal de school een voorstel maken
wat voorgelegd wordt aan de MR.

Foto: Stelling 22: “s Morgens vroeg starten geeft voordelen voor
alle partijen” met alle opmerkingen van de aanwezige ouders.

TECHNIEK IN GROEP 8
Op de zonnige dagen 10 en 11 juni werd de klas van juf Masja en het technieklokaal
omgetoverd tot een heus laboratorium.
De leerlingen van groep 8 op de locatie Kroeten mochten proefjes gaan uitvoeren en
konden zo op een speelse manier alvast
kennismaken met de vakken biologie,
natuurkunde en scheikunde.
Zo werd er o.a. de hartslag van watervlooien bekeken
en het suikergehalte van een aantal frisdranken
bepaald en batterijen gemaakt.
Dit alles werd georganiseerd door mevrouw Irma van
den Bogaert- Schouten, de moeder van één van de
groep 8 leerlingen, die bijna 20 jaar werkzaam is in
het bètaonderwijs. Ze werd hierbij geholpen door
Claudia en Marcel, twee andere technische ouders.
Alle materialen die nodig waren voor het mobiele
laboratorium waren kosteloos ter beschikking gesteld door het Markland College Zevenbergen, een
groeiende en innoverende school voor voortgezet onderwijs, die graag meewerkt aan projecten om
het bèta onderwijs te promoten.
Het Markland College Zevenbergen is onder meer een
Technasiumschool en biedt hiermee vwo’ers en
havisten de mogelijkheid de oneindige mogelijkheden
in de bètasector te verkennen. Voor de
mavoleerlingen is er de onderwijsstroom Bèta
Challenge Programma (BCP).

Het Markland College Zevenbergen bevindt zich op een goede 12 kilometer
afstand van het noordelijke deel van de gemeente Breda.
Mocht u graag een kijkje gaan nemen: de open dag van deze school is op
zaterdag 16 januari 2016.
www.markland.nl > Zevenbergen

= = = = = = = ingezonden = = = = = = = =

BERICHT VAN KOBER
Wij zijn op zoek naar jou??

Altijd al vrijwilligerswerk willen doen, dan is dit je kans? Wij zijn op zoek naar nieuwe
overblijfvrijwilligers voor basisschool Burgst Kroeten te Breda. Vind jij dat je geschikt bent om een
groep kinderen te begeleiden tijdens de lunch en ben je in het bezit van een bewijs van goed gedrag,
dan zijn wij op zoek naar jou!
Lijkt het je leuk om ons overblijfteam op basisschool Burgst Kroeten te versterken op maandag,
dinsdag en donderdag. Of misschien op flexibele basis.
Neem dan contact op met Ellen Stoppelenburg, tel: 076-5498652.
AANBOD KOBER IN DE ZOMERVAKANTIE
Bij deze Heksenketel treft u een apart PDF bestand aan.

KINDERTYPEN
In het nieuwe schooljaar willen we weer een cursus Kindertypen aanbieden in samenwerking met
www.kindertypecursus.nl
Zij hebben ook dit schooljaar een cursus verzorgd voor onze bovenbouwleerlingen.
Bij deze Heksenketel ontvangt u een PDF-folder. Deze is ook op papier op school verkrijgbaar.

