Ouderblad “De Heksenketel” van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73
Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com
Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl
OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl
OCkroeten: oudercommissie.kr@nbsburgst.nl

Jaargang 27

nummer 13

16 juni 2017

PRIMAIR ONDERWIJS IN ACTIE
Vanuit de landelijke media zal bekend zijn dat de situatie in het basisonderwijs voor nu en vooral
voor de komende jaren er zorgelijk uit ziet. Er gaat een enorm lerarentekort ontstaan doordat veel te
weinig jonge mensen het beroep van leraar kiezen. Ze maken een keuze die (veel) beter betaalt,
worden leraar in het VO omdat daar het salaris hoger is of zien van een onderwijscarrière af vanwege
de hoge werkdruk. Er zijn dan wel meer vakantiedagen maar die extra vakantietijd wordt dubbel en
dwars ingehaald op de reguliere schooldagen, avonden en weekends. Ook zijn er zorgen over de
bekostiging van zaken zoals kosten van gebouwen, leermiddelen, schoonmaak, verwarming,
verlichting, ICT, enz. De vergoedingen daarvoor lopen vér achter op de werkelijke kosten. Op 27
juni is er een landelijke actiedag met een werkonderbreking van één uur. Ook de SNB doet daar aan
mee. In uw mail treft u naast de Heksenketel een tweede PDF bestand aan met een brief van ons
schoolbestuur. Om verwarring te voorkomen houden wij de tijd in deze brief aan, dat is 9.30 uur.

INVALKRACHTEN GEVRAAGD!
U weet vanuit diverse media dat de beschikbaarheid van invalleerkrachten vrijwel tot het minimum is
gedaald. Voor ziektevervanging zijn er weinig tot geen mensen beschikbaar.
“Leswerk”, die voor vele besturen in Brabant de invallers regelt heeft al laten weten dat ze aanvragen
voor verlof en andere redenen buiten ziekte, niet meer in behandeling nemen.
Op Burgst proberen we steeds zo goed en zo kwaad als dat kan om dit op te lossen. In een enkel
geval moest een groep een dag naar huis gestuurd maar dat is iets waar we uiteraard niet voor willen
kiezen. Als er binnen de school geen enkele optie is kunnen we terugvallen op twee pedagogisch
medewerkers van KOBER. Veelal zijn dit ook de mensen die de tussenschoolse opvang en de BSO
verzorgen. Zij begeleiden dan een eerste dag een groep waarbij er géén les gegeven kan worden
omdat ze mensen van KOBER immers geen leerkracht zijn. Zij kunnen wel een alternatief programma
bieden zoals werk afmaken, een (educatief) spel, e.d. We willen graag méér invalkrachten in ons
bestand. Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt u af en toe een dag invallen? Dan hopen we
dat u zich wil melden bij onze directeur Joost Matthee. U kunt uiteraard ook bij hem nadere
informatie vragen over de gang van zaken bij inval en welke mogelijkheden er voor u zijn.

OVERBLIJFOUDERS GEVRAAGD!
De locatie Kroeten is op zoek naar extra overblijfouders. Heeft u tijd en lijkt het u leuk om de
kinderen die overblijven mee te begeleiden van 12.00 – 13.00 uur bij de lunch?
Neemt u dan voor extra info en aanmelding contact op met Ellen Stoppelenburg van de Dolfijn of
met Leo Huijsman op Kroeten.

VAKANTIEROOSTER 2017 – 2018
Omdat de Jaarkalender pas later beschikbaar is melden we hierbij alvast een aantal belangrijke data
zodat u daar in uw eigen (werk)planning tijdig van op de hoogte bent. Later treft u uiteraard in de
Jaarkalender alle afspraken en data aan:

Bedankmoment ouders
Op vrijdag 8 september willen we graag alle
ouders bedanken die ons op welke manier dan
ook, helpen en ondersteunen. Dat kan zijn als
OC- of MR-lid, Interieurcommissie, klasouder,
hulp op de sportdag of DOE-ochtend of andere
activiteiten, enz. We ontvangen u dan graag op
het einde van die ochtend voor een gezellige
bijeenkomst met wat lekkers erbij. Exacte
tijden hoort u nog van ons.
Bedankmoment ouders Groene Hil in september 2016

Informatieavonden
Deze zijn in concept gepland in de derde schoolweek maar er wordt door team en MR nog nagedacht
over een zo gunstig mogelijke indeling, kijkend naar eerdere opmerkingen van ouders hierover.
We publiceren de definitieve data zo spoedig mogelijk!

Schoolfotograaf
Op dinsdag 19 september komt de fotograaf foto’s maken op de Groene Hil
Op donderdag 21 september is hij op Kroeten.
De fotograaf heeft diverse mogelijkheden om foto’s te maken.
We willen n.a.v. opmerkingen over de foto’s met enkele ouders en de fotograaf samen bekijken wat
er allemaal kan en wat wij graag zouden willen. Hebt u belangstelling om daarbij te zijn? U kunt zich
melden bij de locatieleiders Leo Huijsman of Paul Duijvelaar.

Sportdagen
De sportdag voor de groepen 1 t/m 4 is op woensdag 20 september.
De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 is op vrijdag 29 september.

Vakanties en studiedagen 2017-2018
1e schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 28 augustus 2017
maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018
maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2018
maandag 2 april 2018
maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018
donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
maandag 9 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018.
eerste schooldag 2018-2019 start op maandag 20 augustus 2018.

Studiedagen, kinderen zijn vrij
woensdag 27 september 2017
woensdag 15 november 2017
woensdag 6 december 2017 (dag ná Sinterklaas)
woensdag 21 maart 2018
woensdag 9 mei 2018 (dit is de dag vóór de beide Hemelvaartdagen)
woensdag 27 juni 2018

Overige vrije dagen
op vrijdag 15 juni 2018 zijn de groepen 8 vrij, dit is de dag na het schoolkamp.
oudste kleuters zijn vrij op donderdagochtend 20 juni 2018 (wenochtend nieuwe kleuters).
op donderdagmiddag 5 juli 2018 zijn de groepen 8 vrij.
 In de toetsweken zijn de jongste kleuters een woensdag vrij, deze data zijn nog niet bekend.

OUDERPORTAAL
We werken nu bijna een jaar met het Ouderportaal en we hopen en zien ook dat vele ouders daar
informatie bekijken. Absentiemeldingen, groepslijst, toetsen, rapporten, (medische) gegevens kunt u
daar allemaal inzien.
Er kan richting de rapporten echter verwarring ontstaan. Wanneer uw kind een eerste toets maakt
voor bijvoorbeeld Spelling en het gaat zo’n eerste keer niet goed dan komt er een onvoldoende uit,
bijvoorbeeld een 4. Dat is jammer en hopelijk gaat het de tweede en derde keer beter!
Maar… ons systeem zet deze 4 bij de uitslag van de toets maar…. óók gelijk op het rapport.
Daar staat dan: Spelling ……… 4,0
Er is dan nog weinig aan de hand want met de tweede spellingtoets gaat het hopelijk beter en dan
wordt dat gemiddelde op het rapport gezet. Het rapport bouwt dus gaandeweg het jaar op. Op de
dag dat het rapport meegaat wordt het door de leerkracht “vergrendeld” en dan zijn alle cijfers zoals
ze op dat moment moeten zijn. Ze veranderen dan niet meer.
Dit heeft enkele geschrokken reacties van ouders opgeleverd die onvoldoendes op het rapport van
hun kind zagen staan. Omdat het rapport pas op de dag van uitgifte definitief is laten we het rapport
tot die dag niet meer zien op het Ouderportaal. U kunt wél alle toetsen zien die uw kind gemaakt
heeft, zowel de toetsen vanuit de methode als de Cito-toetsen die in de toetsweken gemaakt
worden. We hopen dat dit minder verwarrend zal zijn!

