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15 januari - nummer 7

Agenda
20 & 21 jan

Adviesgesprekken groep 8

20 januari

MR vergadering

27 jan

KinderRaad

30 en 31 jan

Staking (school is dicht, zie hieronder)

3 feb

Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

5 feb

Zoemertje

Algemeen
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Officieel mag het niet meer, maar in mijn ogen kunnen goede wensen altijd… Bij deze wens ik u dan
ook, mede namens het team, een heel goed maar vooral gezond 2020!
We zijn alweer bijna twee weken lekker aan het werk en druk bezig met o.a. het toetsen van groep 3
t/m 8 (de kleuters hebben een observatiesysteem). Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Dat wil
zeggen dat we aan die resultaten kunnen zien of het onderwijs dat wij geven landelijk gezien
voldoende goed is en waar dat verbeterd kan worden. Wist u bijvoorbeeld dat wij met die gegevens
niet alleen per kind de voortgang bekijken, maar ook een trendanalyse maken om ons onderwijs te
verbeteren? En dat de leerkracht na het bespreken van alle kinderen met de intern begeleider dan een
nieuw groepsplan maakt? Wat we zien in de les en de resultaten gebruiken we samen met de kennis
van de komende stof om een groepsplan te maken. In dat groepsplan staat op welke manier we die
resultaten willen halen. Niks nieuws eigenlijk, dat doen we al ontzettend lang. Wel goed om een keer
te noemen!
Met de rapport gesprekken van 12 en 17 maart bespreken we de voortgang weer met u. Wist u ook
dat u heel het jaar door via de app (tegel Parnassys), elke dag de resultaten van de gemaakte toetsen
kan zien? U hoeft dus niet op een rapportgesprek te wachten om te zien hoe het gaat!
Zo willen we u goed en volledig informeren, kijk er eens naar als u dat nog niet gedaan heeft.
Ik wens u een fijne week!
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Staking 30 en 31 januari
We hebben u al geïnformeerd dat 30 & 31 januari de school
dicht is i.v.m. een staking. Onlangs is door de bonden
nogmaals bevestigd dat de staking doorgaat. De keuze om
over te gaan tot staken is geen gemakkelijke. We willen
namelijk niet dat de leerlingen de dupe worden. Maar we
hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze
grote zorgen duidelijk te maken. Deze zorgen zijn:
•
Het stijgend lerarentekort.
De verwachting is dat komend jaar 55.000 leerlingen in het
basisonderwijs geen leraar voor de klas hebben en dat dit
oploopt naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna
240.000 leerlingen in 2028. Inmiddels kunnen veel scholen
niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde
leraar staat. Ook wij hebben te maken met het
lerarentekort, met name doordat er steeds vaker geen
vervanger beschikbaar is bij ziekte of planbare
vervangingen. Het opsplitsen van groepen of zelfs het naar
huis sturen van een groep wordt bij ziekte van de leerkracht
helaas ook voor ons een reële mogelijkheid.
•
De werkdruk van het onderwijspersoneel.
Mede door het lerarentekort blijft de werkdruk oplopen en kampt het onderwijspersoneel met een zeer hoog
percentage burn-outs. Met de werkdrukgelden nemen we als schoolteam gerichte maatregelen om de werkdruk
te verminderen. Tegelijkertijd maakt het lerarentekort de inzet van deze werkdrukgelden lastig, want extra
personeel is moeilijk te vinden en wordt soms noodgedwongen ingezet voor het opvangen van een groep bij
geen beschikbare leerkracht.
•
Achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs.
Het bieden van kwaliteit komt steeds meer onder druk te staan door de werkdruk en de personeelstekorten.
Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal
onderzoek. Wij constateren ook dat de tijd en ruimte om nieuwe leerkrachten goed in te werken beperkt is.
Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de
toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele
investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in
het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze
leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs in het primair
onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!
Voor u en uw kind betekent dit dat er donderdag 30 en vrijdag 31 januari geen school is.

Studiedag op 3 februari
Op 3 februari hebben wij een studiedag. We gaan ons dan verder scholen in
de nieuwe methode van sociaal sterke groep. Tevens bespreken we o.a. de
uitslag van het Kwaliteitsonderzoek. N.a.v. die bespreking maken we een
plan van aanpak. Na de carnavalsvakantie informeren we u over de
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en het plan van aanpak.
Nogmaals dank voor het invullen!

Aanmelden kinderen die nu 2 of 3 jaar zijn
Als u een kind heeft die 2 of 3 jaar oud is en u heeft nog
niet aan ons doorgegeven dat die (misschien) naar onze
school komt wilt u dat dan aan mij doorgeven? We zijn in
december begonnen met de eerste voorbereidingen voor
het nieuwe schooljaar. Het is dan fijn om te weten met
welke kinderen we echt rekening moeten houden i.p.v.
een schatting. U kunt dan doen door een mailtje te
sturen naar directiebernadette@eenbes.nl of door even
langs meester Arjan te lopen. Wilt u eerst meer
informatie over school neem dan ook gerust contact op!
Kent u iemand met kinderen van 2 of 3 jaar oud die nog
geen kinderen bij ons op school heeft? Wilt u dit bericht dan doorgeven? Dan weten zij er ook vanaf.
Bedankt alvast 

Informatieavond nieuwe ouders en leerlingen
Op 18 maart is er voor ouders die voor het eerst een kind bij ons op school krijgen een informatie avond.
Ouders die eerst meer informatie willen voordat ze aanmelden zijn ook van harte welkom!
De start is om 19.30 op school. Het is fijn als u laat weten dat u komt! Dan kan via
directiebernadette@eenbes.nl
Ook hier dezelfde oproep om dit bericht door te geven aan ouders die nog geen kinderen op school hebben!

Nieuwe Koersplan Eenbes basisonderwijs
Vorige week werd aan alle medewerkers van Eenbes Basisonderwijs de nieuwe koers 2020-2024 gepresenteerd:
'Eenbes Basisonderwijs, leren met passie'. Met gepaste trots delen wij de Moodfilm, die speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt is en waarin kinderen en medewerkers van Eenbes een prominente rol spelen.
U kunt de film vinden op:
https://www.youtube.com/embed/MRzzyvtiFtQ?showinfo=0&rel=0&autoplay=1&vq=hd720
Komend jaar werken wij onze visie samen met dit Koersplan uit tot een 4 jaren plan wat we willen bereiken.
Wij wensen u veel kijkplezier!

