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VERVANGINGSPROBLEMEN
Via de media hoort u geregeld dat het onderwijs kampt met oplopende personele tekorten. Er zijn
nauwelijks invallers te vinden en uit onderzoek bleek onlangs ook dat veel jongeren geen trek hebben
in een loopbaan als leerkracht. “Te weinig status en salaris, een hoge werkdruk en te weinig
doorgroeimogelijkheden” worden daarbij met name genoemd. Veel scholen sturen kinderen naar huis
bij ziekte of hebben een vierdaagse schoolweek ingevoerd om de problemen het hoofd te bieden.
Het lijkt er misschien op dat Burgst hier prima vanaf komt. Wij sturen vrijwel nooit kinderen naar huis
en ook een vierdaagse schoolweek is niet aan de orde. Tóch willen we deze problematiek wel dringend
onder uw aandacht brengen. Want ook wij hebben hier zeker mee te maken al valt het nog niet zo op!
Van 7 januari t/m 8 februari hebben wij een aantal verzoeken om vervanging gedaan bij de Stichting
Leswerk die voor de schoolbesturen in West-Brabant de invalpool beheert. Tweemaal was er voor een
zieke leerkracht geen vervanger beschikbaar en driemaal niet voor een onderwijsassistent. Dat lijkt dus
vooralsnog mee te vallen al is het wel zo dat er op dit moment geen sprake is van een “ziektegolf”.
Waarom geen kinderen naar huis??
Als blijkt dat er géén invaller is dan vinden wij dat het binnen onze verantwoordelijk valt om in ieder
geval te proberen tóch een oplossing te vinden. Dat is tot nu toe steeds gedaan door KOBER te vragen
of zij medewerkers beschikbaar hebben of om een onderwijsassistent of één van de locatieleiders een
groep te laten overnemen. Dat lijkt een prima oplossing maar dat is het zeker niet. De medewerkers
van KOBER zijn géén leerkracht. Zij houden toezicht en laten de kinderen (educatieve) spellen met
elkaar of op de computer doen. Van lesgeven en lesinstructie is die dag geen sprake. Dat geldt in
zekere mate ook voor een onderwijsassistent waar nog bij komt dat als die voor een groep staat,
andere groepen die dag niet de noodzakelijke ondersteuning krijgen. Onderwijsassistenten
ondersteunen de leerkrachten door met kleine groepjes kinderen of met één kind apart te werken,
toetsen af te nemen en deels een stuk administratie mee te helpen verzorgen. Dit valt allemaal weg op
zo’n “invaldag”. De locatieleiders hebben uiteraard hun eigen taken in een week die gedaan moeten
worden. Oók op hun programma staat de nodige druk, er moeten nu eenmaal vele zaken geregeld
worden binnen een school. Als een directielid een dag voor de klas staat vervalt alles die dag en
schuiven zaken op die gedaan hadden moeten worden. Leerkrachten hebben daar ook last van.
Conclusie is dat de kinderen zo’n dag weliswaar op school zijn maar dat het invalprobleem met kunst
en vliegwerk én ten koste van andere taken wordt “opgelost”.
Er zijn scholen die ervoor kiezen om géén lestaken te laten invullen door onderwijsassistenten en
directieleden vanuit het genoemde oogpunt dat zij hun eigen taken hebben. Wij denken nog na over

dit standpunt. Het naar huis sturen van kinderen kan dan wel een signaal afgeven maar het is ook iets
waar niemand op zit te wachten.
Zoals eerder in de Heksenketel is aangegeven sturen wij nooit zomaar kinderen naar huis! Dat is altijd
met bericht naar de ouders pas een volgende dag óf alle ouders worden eerst gebeld om naar de
mogelijkheden te vragen. Als blijkt dat een onverwachte vrije dag ouders voor onoplosbare problemen
stelt dan kijken we altijd mee om een oplossing te vinden.

KONINGSSPELEN
De Koningsspelen staan in de agenda op 19 april, zoals altijd de vrijdag direct vóór de
meivakantie. Maar… dit jaar is dat ook Goede Vrijdag en dan zijn er veel scholen
gesloten. Burgst heeft die dag overigens wél gewoon school.
Daarom zijn de Koningsspelen landelijk verplaatst naar 12 april, dus een week eerder.
Wij doen dat uiteraard ook. De schooltijden zijn op die dag hetzelfde als anders.

SCHOOLREIZEN
De schoolreizen zoals die in de kalender staan zijn in een enkel geval helaas gewijzigd! Ons
touringcarbedrijf Fa. Broeren denkt gelukkig altijd met ons
mee en probeert de schoolreisritten zo gunstig mogelijk aan
te bieden. De juiste data zijn als volgt:
Kleuters
Groepen 3
Groepen 4
Groepen 5
Groepen 6
Groepen 7

18 juni
11 juni
11 juni
13 juni
18 juni
7 mei

WETENSCHAP EN TECHNIEK

Op woensdag 20 maart komt “Mad Science” een Promovoorstelling geven voor de groepen 3 t/m 8 op
beide locaties. Het thema is: Show F, Licht en Geluid. De kinderen kunnen zo op een leuke en
interessante manier kennis maken met techniek! Daarnaast biedt Mad Science ook een
Techniekcursus aan voor kinderen in de groepen 3 t/m 8. Deze wordt buiten schooltijd op
vrijdagmiddag gegeven en vraag voor nu is of er voldoende kinderen zijn die daar belangstelling voor
hebben. Aan deelname zitten wel kosten verbonden, deze bedragen € 39,- per kind voor 6 lessen.
De voorlopig geplande data zijn:

Wetenschap en Techniekcursus (voor groep 3 t/m 8)
Dag: Vrijdag
Starttijd: 12.45 uur
Dag 1: 22-3-2019
Dag 2: 29-3-2019
Dag 3: 5-4-2019
Dag 4: 12-4-2019
Dag 5: 19-4-2019
Dag 6: 10-5-2019
De lessen gaan door bij een minimum van 12 aanmeldingen.
We geven de kinderen deze info nog op papier mee met een aanmeldstrookje.

GROEPSINDELING 2019 – 2020
De Werkgroep Groepsindeling, bestaande uit ouders van de MR, de directie,
leerkrachten van beide locaties en een lid van het zorgteam zijn gestart met een
nieuwe indeling. De verwachting is dat in de week van 6 mei een definitief
groepsplaatje bekend is. Genoemde datum kán wat afwijken, het ligt er aan hoe
het proces loopt. We houden u op de hoogte!

STAKING OP 15 MAART?
Op vrijdag 15 maart staat er een landelijke stakingsdag gepland voor het gehele onderwijs. Het zal de
eerste keer zijn dat in Nederland het gehele onderwijsveld, van basisonderwijs t/m HBO, opnieuw een
signaal aan de politiek wil afgeven. Of Burgst aan deze staking zal meedoen is op dit moment nog niet
bekend. Dat wordt nu geïnventariseerd. Binnen de SNB is al wel besloten dat een school op 15 maart
gesloten zal zijn als méér dan 50% van de leerkrachten gaat meedoen aan de staking. We laten u zo
snel mogelijk meer weten.

DIVERSE MEDEDELINGEN
Hieronder een aantal losse mededelingen:
De eerste rapportgesprekken komen er weer aan! Komende week ontvangt u via Parro
een uitnodiging om te komen intekenen op een dag en tijd. Bij de
Vorderingsgesprekken in november ging dit goed dus we gaan er van uit dat dit ook
deze keer soepel zal verlopen.
Op Carnavalsvrijdag 1 maart zijn de schooltijden zoals anders. U ontvangt via Parro meer nieuws over
de carnavalsviering want die is op de beide locaties niet precies hetzelfde. Om verwarring te
voorkomen zetten we dit daarom niet in de Heksenketel. We kunnen al wél verklappen dat dit jaar ook
de Groene Hil een optocht zal gaan houden!
De kinderen van de groepen 8 gaan zich met hun ouders op 12 en 13 maart aanmelden op een school
voor Voortgezet Onderwijs! U ontvangt daar tijdig bericht over.
In de week van 18 t/m 22 maart besteden we extra aandacht aan Techniek! Er wordt in de klas aan
techniek gedaan waaronder ook een DOE-ochtend op woensdag 20 maart. Op deze dag komt ook de
Promo-show van Mad Science, zie ook in deze Heksenketel.

Op 22 maart is het om 12.25 uur weer inloop voor alle ouders!
De volgende Heksenketel staat in de kalender pas op 23 mei! Hier is helaas wat mis gegaan want er
komt er zéker eerder eentje voorbij en mogelijk wel twee.

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

De Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) gaat de onderzoeken van de kinderen anders opzetten. Tot nu toe
kwam de jeugdverpleegkundige op school om de kinderen te screenen. Daar gaat veel tijd in zitten en
de GGD mist daarin het contact met de ouders.
Vanaf 1 januari 2019 zal de GGD daarom alle ouders van een kind van 5 jaar uitnodigen bij de jeugdarts
of jeugdverpleegkundige op een JGZ-locatie. Later in 2019 wordt geëvalueerd of deze werkwijze beter
aansluit bij wensen en verwachtingen. De kinderen uit de geboortejaren 2012 en 2013 vormen een
overgangsgroep. Voor deze groep kinderen komt de doktersassistente begin 2019 een ogen- en
mogelijk een gehoortest afnemen. Ouders hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. Ook ontvangen de
ouders van de kinderen in de overgangsgroep een vragenlijst over de gezondheid van hun kind.
Ook het contactmoment 10/11 jaar gaat veranderen. Betreffende ouders ontvangen een brief van de
GGD met uitleg over de veranderingen en een aanbod voor een consult op een JGZ-locatie als zij daar
behoefte aan hebben.

Samen is Cool! En andere workshops voor kinderen
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties, leert je
kind spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding die jij
als ouder geeft. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden
aan te leren. CJG Breda biedt (gratis) workshops aan kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een
veilige en speelse manier met deze vaardigheden kunnen oefenen.
Op 6 februari starten we met de eerste workshop: Samen is Cool! Voor kinderen die het soms lastig
vinden om samen te werken, zich niet zo makkelijk laten horen of wel eens vergeten naar de mening
van een ander te luisteren. De workshops bestaan uit twee bijeenkomsten. De tweede bijeenkomst
van deze workshop is op 13 februari.
Op 13 maart start de workshop: Dit ben ik! Hierin leren kinderen voor zichzelf op te komen en hun
grenzen aan te geven, ‘nee’ te zeggen. Hoe ze kunnen reageren als ze worden geplaagd. De tweede
bijeenkomst is een week later op 20 maart.
Op 7 maart start de workshop: Ik tel tot tien! Hierin leren kinderen omgaan met hun boosheid,
frustratie of irritatie en deze op een andere manier te uiten. De tweede bijeenkomst is op 3 april.

Op 10 april start de workshop: Ik voel me zo! Deze workshop gaat over het herkennen van gevoelens.
Te begrijpen waar ze vandaan komen en ze onder woorden te brengen. Kinderen maken hier kennis
met verschillende emoties. We oefenen op en speelse manier om de eigen gevoelens en die van een
ander te herkennen. De tweede bijeenkomst is op 17 april.
Alle workshops bestaan uit twee bijeenkomsten en worden begeleid door een coach van CJG Breda.
De genoemde data vallen allemaal op een woensdag en het tijdstip is van 14:00 tot 15:00 uur. De
locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Er is per workshop plaats voor maximaal 8 kinderen.
Meer informatie over de workshops vind je op onze website. Hier kun je je kind ook aanmelden. Wil je
graag overleggen of deze workshop iets voor jouw kind is? Neem dan gerust even contact op met de
school-CJG-er. Op Burgst is dit Floortje Geers. Mail: floortje.geers@cjgbreda.nl
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl.
Je kunt ons ook volgen op facebook, Twitter en LinkedIn

Kober kinderopvang zoekt enthousiaste overblijfvrijwilligers!
In samenwerking met Nutsbasisschool Burgst organiseren wij het overblijven. Er staat een vast
overblijfteam die bestaat uit vrijwilligers, pedagogisch medewerkers en een overblijfcoördinator.
Werken als overblijfvrijwilliger voor Kober is niet alleen bijzonder leuk om te doen, je kunt ook rekenen
op een deskundige aanpak, scholing en begeleiding. Want achter je staat dé grootste organisatie voor
professionele kinderopvang in West-Brabant.
Wie zoeken wij?
Kober kinderopvang is op zoek naar enthousiaste mensen die graag als overblijfvrijwilliger willen
werken op Nutsbasisschool Burgst. Wij zoeken mensen die tussen de middag een paar uurtjes vrij
hebben en samen met de kinderen een boterham willen eten, willen spelen of lekker kletsen. Samen
met het overblijfteam draag je zorg voor een gezellige en ontspannen sfeer.
Tijdens het overblijven gaat het om capaciteiten als spelleider, scheidsrechter, schoonmaker en
gespreksmaatje. Jouw capaciteiten zijn voor ons belangrijker dan een specifieke opleiding. Het is
belangrijk dat je een groep kinderen een leuke, ontspannen en verantwoorde lunchpauze kunt
bezorgen.
Het is een uitdagende klus waar je een belastingvrije vrijwilligersvergoeding voor krijgt. Een ander
leuk voordeel is dat eigen kind(eren) gratis overblijven op de dagen dat jij werkt!
Wij willen graag uitkeringsgerechtigden erop wijzen dat ook zij vrijwilligerswerk kunnen doen (zie
www.belastingdienst.nl). Vraag hiervoor van te voren toestemming aan bij de uitkeringsinstantie.
Wil je aan de slag als vrijwilliger of meer informatie over de mogelijkheden bij jou in de buurt?
Neem dan contact op met de overblijf coördinator Miranda van Gool via telefoon 06-30049855 of
stuur een e-mail naar mgool@kober.nl

