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INVALLERSPROBLEMATIEK
U heeft ongetwijfeld gehoord van de Wet Werk en Zekerheid. Die wet gaat voor het basisonderwijs in
per 1 juli aanstaande. De ketenbepaling in deze wet zorgt er voor dat wij invallers na zes keer invallen
(ook als dat b.v. zes halve dagen zijn) in vaste dienst moeten nemen. U begrijpt dat we daar niet altijd
op zitten te wachten: we willen alleen personeel in vaste dienst nemen als zeker is dat we hen ook op
termijn kunnen blijven betalen en we, door inzet van een uitgebreide beoordelingssystematiek, ook
overtuigd zijn van hun kwaliteiten.
We zien het als onze verplichting om ervoor te zorgen dat we alleen heel goede leerkrachten in vaste
dienst nemen en dat weten we pas zeker als we hen een tijd aan het werk hebben gezien.
Om te voorkomen dat we te snel verplichtingen krijgen aan invallers zijn we met een aantal West
Brabantse schoolbesturen gaan samenwerken in het Centrum Personeels Voorziening (CPV).
Dit bureau beheert een regionale poule van waaruit invallers ingezet worden op alle aangesloten
scholen. Door met een grotere poule beschikbare invallers te werken kan beter voorkomen worden
dat deze tijdelijke medewerkers te snel een vaste baan aangeboden moet worden.
Dat betekent wel dat het vaker voor zal gaan komen dat een onbekend gezicht voor de klas van uw
zoon of dochter komt te staan als de vaste groepsleerkracht afwezig is.
Dat kunnen we helaas niet voorkomen.
Het komt echter de laatste tijd ook voor, vooral bij zeer plotselinge ziekte van leerkrachten, dat het
CPV helemaal geen invaller aan kan bieden. Vaak krijgen we dat pas vlak voor aanvang van de lesdag te
horen. Het lukt ons dan niet meer om ouders te benaderen met het verzoek hun kind die dag thuis te
houden.
We zullen dan een onderwijsassistent of een stagiair voor de groep plaatsen. Mochten die op die dag
niet inzetbaar zijn dan zullen we de leerlingen verdelen over andere groepen.
Pas als er voor de volgende dag geen invalleerkracht beschikbaar is, er niet met personeel geschoven
kan worden en verdelen over de andere groepen ook geen reële optie is dan zullen we ouders vragen
hun kind thuis te houden.
We doen ons best om zoveel mogelijk de continuïteit te waarborgen. Daar waar dat niet lukt hopen we
op uw begrip.

GROEPSINDELING 2016 – 2017
Op donderdagavond 23 juni is de nieuwe groepsindeling naar alle ouders gemaild.
Dat was een redelijk grote operatie in de zin dat alle ouders een algemene brief + leerkrachtentabel
moesten krijgen en daarnaast kregen enkele groepen aanvullende informatie. Dat was het geval als
kinderen opnieuw ingedeeld moesten worden. Dat kun je in de algemene tabel niet zien.
Helaas liepen er twee dingen niet helemaal volgens plan.
Door omstandigheden onzerzijds konden we later dan de bedoeling was, beginnen met het
samenstellen van de diverse mailberichten.
Vervolgens bleek dat na verzending via Parnassys (leerlingadministratie), de ene ouder na enkele
minuten de mail al binnen had en anderen pas na een paar uur. Vandaag meldden nog ouders dat de
mail vanmorgen om 6.00 uur was binnengekomen.
Dat is natuurlijk vervelend en niet de bedoeling.
Het was bekend dat Parnassys enige tijd geleden veel problemen had met de mailverzending.
Providers merkten de mail vanuit Parnassys aan als spam waardoor niemand iets kreeg.
Dit probleem was inmiddels opgelost maar we zien nu een groot verschil in tijd. Alle mail gaat tegelijk
weg maar de bezorging kan blijkbaar tussen enkele minuten en ruim 8 uur duren.
Voor een spannend onderwerp als de groepsindeling is dat erg vervelend.
Voor nu onze excuses hiervoor! We zullen met Parnassys bespreken of dit zo blijft.
Als dat zo is dan zullen we bij belangrijke mailberichten bekijken wat we moeten doen om mail toch
snel en vooral zoveel mogelijk tegelijk bij iedereen op de elektronische mat te krijgen.

DRAMALESSEN
We zijn met “De Stilte” weer in overleg over de dramalessen in het volgende schooljaar.
Plan zal worden om een soort combinatie te maken.
Er zal een docent van “De Stilte” op school dramalessen komen geven onder schooltijd.
Daarnaast zal de mogelijkheid weer aangeboden worden om ná schooltijd aanvullende lessen te
volgen. Aan dit laatste zijn dan wel kosten verbonden voor de ouders.
We informeren u hier nog nader over, we zijn in elk geval blij dat we ook de naschoolse lessen kunnen
aanbieden omdat hier wel vraag naar is.

TYPECURSUS
Na de zomervakantie willen we de typecursus van opleidingsinstituut
“Kindertypecursus.nl” weer gaan aanbieden aan de kinderen van onze
groepen 6 t/m 8.
De cursus wordt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen óf op de Groene
Hil óf op Kroeten gegeven en bij voldoende aanmeldingen op beide
locaties. Op school kunt u alvast een folder meenemen met informatie, ook
kunt u kijken op de website www.kindertypecursus.nl
Exacte data en opgave volgen dan later.

SCHOOLKAMP
Voor de groepen 8 zit het schoolkamp er weer op!
De kinderen kijken terug op een erg gezellig kamp waar het slechte weer geen vat op heeft gekregen!
Complimenten voor alle kinderen! Ze hebben het met elkaar erg leuk gehad en dat terwijl de kinderen
van onze drie groepen 8 op twee locaties elkaar helemaal niet zo goed kennen.

We zaten op camping/groepsaccomodatie W’tjewel in Eersel en ook enkele campinggasten
complimenteerden ons met het gedrag en de gezelligheid van onze kinderen! Er zijn wel eens groepen
waar het nogal anders aan toe gaat…
Er is op W’tjewel en in het naburige bos volop sport en spel gedaan, een uitstapje naar Eersel en naar
de Challengebaan en tropisch zwembad van Ter Spegelt. Ook was er natuurlijk een dropping en een
Bonte Avond als afscheid.
Dank aan alle leerkrachten én een groepje vrijwilligers voor hun enorme inzet deze week!
Bij de vrijwiliigers zien we stagiaires, oud-stagiaires en oud leerlingen! Oók juf Geeke, die al een tijdje
met pensioen is kan het kamp niet missen en was er weer bij!

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

Inzameling brillen en mobiele telefoons
Misschien heeft u of uw familie thuis nog oude brillen; leesbrillen, brillen voor veraf, brillen met
varifocus. Vaak blijven die jaren ergens, ongebruikt, in een laatje liggen terwijl er mensen zijn die ze
goed kunnen gebruiken.
Nederlanka - Ālōka Foundation van Dick en Marita Scholtes
probeert het leven van mensen in Sri Lanka wat beter te maken.
Onder anderen door hen, in samenwerking met een lokale
oogarts, brillen te geven.
Ook mobiele telefoons kan men in Sri Lanka goed gebruiken.
Heeft u brillen en/of telefoons ongebruikt liggen? U kunt deze
dan op de eigen locatie afgeven.
Wij zorgen er voor dat ze daarna op de goede plek komen.
Hartelijk dank namens Nederlanka,
Dick en Marita.

website: http://nederlanka.blogspot.nl/2014/01/eyecamp-in-dedigama.html.

