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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de MR zitten vier ouders (2 van elke locatie) en vier teamleden van Burgst.
De MR heeft een belangrijke taak binnen de school. Zij heeft een adviserende en in een aantal
gevallen ook een beslissende stem bij allerlei beleidszaken. Zo is het zonder een uitspraak van de MR
bijvoorbeeld niet mogelijk om nieuwe schooltijden in te voeren of andere beslissingen te nemen die
over het beleid van de school gaan.
Eén van de ouderleden vanuit Kroeten, mevr. Helga Spelt, gaat de MR verlaten.
Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder vanuit Kroeten die de MR wil komen versterken!
Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie?
Neemt u dan a.u.b. contact op met de MR via het mailadres: mrburgst@gmail.com

WORKSHOPAVOND OUDERS
In de afgelopen jaren organiseerden wij in mei een
Workshopavond voor onze ouders.
Op deze avond kunnen ouders zich inschrijven bij een
workshop naar keuze.
De onderwerpen zijn steeds op het terrein van
onderwijs, opvoeding en (medische) zorg.
Zo hadden we in de afgelopen jaren bijvoorbeeld
workshops over hoogbegaafdheid, social media,
puberteit, (over)gewicht en voeding, enz.
Wij nodigen externe deskundigen van b.v. de GGD of
het CJG uit om zo’n workshop te verzorgen.
Dit jaar willen dit graag weer aanbieden en wel op

dinsdag 16 mei a.s.
Graag willen we van u weten naar welke onderwerpen uw interesse uit gaat zodat wij daar op in
kunnen spelen. Wilt u daarvoor het onderstaande strookje printen en meegeven met uw kind?
Uiteraard mag u deze gegevens ook op een los blaadje noteren en meegeven naar school.

DIVERSE TOETSEN…
Voor onze groepen 7 en 8 komt er een belangrijke periode aan!
De groepen 7 gaan de CITO-Entreetoets maken op dinsdag 4, woensdag 5, maandag 10, dinsdag 11
en woensdag 12 april.
De kinderen krijgen dan ’s ochtends vragen over Nederlandse taal, Rekenen en Lezen.
Met de uitkomst worden hiaten zichtbaar die er mogelijk zijn bij deze vakken. Er is dan in de
komende maanden en in groep 8 gelegenheid het leerstofaanbod meer gericht aan te bieden.
De data van de Entreetoets staan anders in onze jaarkalender. Aanvankelijk zou de Entreetoets in
plaats komen van de CITO-toetsweek waarvan u de grafieken in het rapport kunt zien. Maar om
diverse redenen bleek dat achteraf toch niet zo handig en hebben we de toets naar voren gehaald.
We verspreiden hem over meerdere dagen en niet allemaal achter elkaar. Daarbij is het op 6 en 7
april ook Verkeersexamen voor groep 7. Het ziet er wellicht wat “examen-achtig” uit maar in de
praktijk valt dat wel mee. De Entreetoets is niet de hele ochtend en de kinderen maken sommen en
taalopgaven die ze anders ook bij de normale lessen hadden gemaakt.
De groepen 8 maken op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april de CITO-Eindtoets. Deze
toets beslaat drie ochtenden. De uitslag laat zien waar een kind zou staan in de diverse vormen van
Voortgezet Onderwijs. Hoewel alle kinderen al op een school zijn aangenomen is de Eindtoets wél
belangrijk al wordt dat wel eens onderkend. Want een VO-school mag een inschrijving van een kind
niet terugdraaien maar heeft wél het recht een kind in een lagere brugklas te plaatsen (b.v. HAVO en
niet VWO) als de Cito-Eindtoets tegenvalt. Wie een hogere score haalt dan was verwacht kan samen
met de leerkrachten nog eens kritisch naar het advies kijken. Dat kán mogelijk naar boven worden
bijgesteld.
We wensen alle kinderen natuurlijk heel veel succes!!!

ZIEKTEVERVANGING
Helaas heeft de langdurige griepgolf ook het team van Burgst niet met rust gelaten! Er zijn geregeld
mensen ziek geweest en we zijn helaas nog niet van alle ziekte af. We hopen natuurlijk dat iedereen
er snel weer is! Als een leerkracht ziek wordt proberen we uiteraard voor een vervanger te zorgen.
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is dat echter een bijna onmogelijke klus geworden.
De meeste schoolbesturen en ook dat van ons, zijn aangesloten bij de stichting Leswerk. Die heeft
een “invallerspool” en via een website kunnen de leerkrachten die daarbij zijn aangesloten zich
aanmelden om ergens een zieke collega te vervangen. Leswerk houdt precies bij hoe vaak iemand bij
een bestuur gewerkt heeft. Bij 6 invalbeurten stopt dat voor 6 maanden omdat de invaller anders
recht krijgt op een vaste baan….. die er helemaal niet is. Als de zieke leerkracht beter is komt deze
immers gewoon weer terug!
Binnen de invalpool hebben we daarnaast te maken met vele leerkrachten die zich parttime
beschikbaar stellen of een keuze maken voor bepaalde groepen. Dat kan betekenen dat er meerdere
leerkrachten één zieke collega komen vervangen.
Het wordt nóg moeilijker omdat er in de grote steden inmiddels tekorten zijn ontstaan. De invalpool
van Leswerk bestond uit ongeveer 1450 leerkrachten. Daar zijn er nog een kleine 800 van over, er zijn
ruim 600 mensen vertrokken naar vooral Rotterdam en Amsterdam waar vele banen zijn.
Het betekent voor Noord-Brabant dat het vervangen van een leerkracht een steeds ingewikkelder
probleem wordt wat steeds vaker niet kan worden opgelost.
Als school hebben we enkele stappen die we dan doorlopen. Soms neemt iemand die andere taken
heeft een klas een dag over, soms valt de onderwijsassistent mee in en we kunnen ook een beroep
doen om medewerkers van KOBER. Met hulp proberen we dan het lesprogramma zo goed mogelijk
door te laten gaan. Een groep naar huis sturen is het allerlaatste wat we doen, dit gebeurt uiteraard
nooit zonder dat u dat van te voren weet.

Werkt “Goed zo!” goed voor kinderen?
Voor kinderen die moeilijk luisteren en snel boos worden kan het helpen om meer complimenten te geven,
dat komt uit onderzoek. Complimenten kunnen gedrag van kinderen veranderen. Het maakt alleen wel uit op
welke manier dat gedaan wordt.
In het kader van onderzoek biedt de Universiteit van Amsterdam hulp aan ouders die merken dat hun kind (4
t/m 8 jaar) geregeld dwars, opstandig of boos is. Ouders krijgen tips en adviezen en gaan twee weken lang
dagelijks oefenen door middel van een dagboekje.
Om te kijken of ouders echt verschil merken, vullen zij drie keer een vragenlijst in en doen één keer een
speltaak. Na afloop ontvangen ouders een vergoeding voor hun deelname.
Meer informatie of deelnemen: www.complimentenonderzoek.com
Vragen? Bel of mail naar de hoofdonderzoeker
Jolien van Aar: 06 22169390 Jolien@complimentenonderzoek.com
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WORKSHOPAVOND 16 MEI.

Mijn kind(eren) zitten in groep(en): …………………………….

Ik heb interesse in de volgende onderwerpen:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………

