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RAPPORTEN EN EVALUATIEGESPREKKEN
Op dinsdag 5 juli krijgt uw kind het tweede rapport mee naar huis.
Op verzoek van ouders doen we dit eerder dan anders. Als het rapport in de laatste week meegaat en
er zijn vragen over dan kan het zijn dat er nauwelijks of geen tijd meer is om nog vóór de vakantie die
vragen te stellen en dat is vervelend.
In het rapport is een kleine wijziging doorgevoerd. De leerkracht kan onder aan het rapport maar ook
bij elk vak opmerkingen plaatsen. De beschikbare kolom bij de opmerkingen onder elk vak is echter
erg smal. Er ontstaat bij wat meer tekst een lange, smalle kolom en we merken dat al die teksten het
rapport niet overzichtelijker maken.
Er is nu afgesproken dat de leerkrachten alléén een opmerking plaatsen in het vak onder aan het
rapport. Het opmerkingenvakje bij de aparte vakken blijft leeg, tenzij er heel specifiek iets te melden
is. Dat kan b.v. zijn als een kind met een eigen programma werkt of als er een cijfer lager dan 4 is
behaald. We geven niet lager dan een 4 maar de leerkracht kan wel melden dat het cijfer is afgerond.
We organiseren op 12 en 14 juli onze Evaluatiegesprekken voor de groepen 1 t/m 7 met de ouders.
De bedoeling is dat we u uitnodigen om te komen intekenen op een gesprekstijd als u vragen heeft
en/of als u het prettig vindt om een evaluerend eindgesprek met de leerkracht te hebben.
Dit gesprek is geheel vrijblijvend, u bepaalt zelf of u er gebruik van wil maken of niet.
In sommige groepen is het nodig dat de leerkrachten wél alle ouders spreken. U ontvangt dan nog een
aparte uitnodiging.
Wanneer kunt u komen intekenen?
 woensdag 6 juli van 8.00 uur tot 14.00 uur.
 donderdag 7 juli van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 vrijdag 8 juli van 8.00 uur tot 14.00 uur.
De intekenlijsten vindt u op Kroeten in de hal zoals gebruikelijk.
Op de Groene Hil zijn vanaf nu ook alle lijsten verzameld op het bord bij de hoofdingang. U kunt dan
op één plek intekenen voor meerdere kinderen.
Het bovenstaande geldt voor de groepen 1 t/m 7.
De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport als afsluiting wel in de laatste week mee naar huis.

INVALLERSPROBLEMATIEK
In Heksenketel nummer 12 berichtten we u over de nieuwe wet Werk en Zekerheid die vandaag
ingaat. Waarschijnlijk heeft u ook uit de media al begrepen dat de gevolgen van deze wet vrij
dramatisch gaan uitpakken in een aantal sectoren waaronder het onderwijs.
Vanuit het Centrum Personeels Voorziening hebben we te horen gekregen dat er vanaf vandaag
nauwelijks invalkrachten ingezet kunnen worden. Dit kán betekenen dat de school voor onoplosbare
problemen komt te staan in het geval dat er (onverwacht) een leerkracht niet is.
We hopen dat hier oplossingen voor komen en dat dit punt snel politieke aandacht krijgt.
Voor de periode tot aan de vakantie hopen we dat we zo min mogelijk invallers nodig hebben.
Als er geen invalkracht is proberen we uiteraard om dat intern op te lossen. Samenvoegen van twee
groepen is vanwege de groepsgrootte en de beschikbare ruimte slechts in een enkel geval mogelijk.
Soms kan een ander team- of directielid die geen groep heeft een dag een groep overnemen maar ook
deze mogelijkheden zijn beperkt. Iedereen heeft binnen de school eigen afspraken en
werkzaamheden die moeten gebeuren en als iemand onverwacht voor de klas moet blijft dat werk
weer liggen.
Het kan voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Landelijk zien we dat dit inmiddels al
vaker gebeurt omdat alle scholen met deze problemen zitten. Maar het is een laatste redmiddel.
Kinderen worden nooit zomaar naar huis gestuurd! Een eerste dag vangen we in principe op, mocht
ook dat niet gaan dan wordt u eerst gebeld. Kinderen die vanwege afwezigheid van hun ouders niet
naar huis kunnen blijven altijd op school.

