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Informatieavond
Op 18 februari aanstaande organiseren wij een informatieavond
voor en met ouders. Wij zullen u die avond in ieder geval graag
informeren over de stand van zaken rondom de verbouwing.
Tevens willen we u vertellen over Snappet. We kunnen ons
voorstellen dat de kinderen daar thuis al wat over vertellen en
vinden het wenselijk u voldoende mee te nemen wat betreft deze
ontwikkeling.
Een
ander
onderwerp
is
het
aanbod
“talentontwikkeling”. Over dit aanbod kunt u op de website al wat
informatie vinden. http://www.basisschooldeklimop.nl/home.html
Neemt niet weg dat we u graag vertellen wat talentontwikkeling
voor de kinderen betekent. Het lerarentekort staat tevens op de
agenda.

Ziek en vervanging
U heeft ongetwijfeld al meegekregen dat er een lerarentekort is.
Tot nog toe hebben we de formatie gelukkig goed gevuld
gehouden en heeft iedere klas een eigen leerkracht. In tijden van
een griepgolf (zoals momenteel het geval is) merken wij dat het
lerarentekort vervelende gevolgen kan hebben. Het is dan niet
vanzelfsprekend dat iedere klas voldoende bemand is als er
sprake is van een zieke leerkracht. Wij kiezen
ervoor om zoveel mogelijk de klas van een
leerkracht te voorzien maar merken tegelijkertijd
op dat het niet altijd lukt. Als het ons in de
nabije toekomst niet lukt om geschikte
vervanging te vinden, zijn wij genoodzaakt een
klas naar huis te sturen. Dat doen wij op dat moment met pijn in
ons hart en vinden het net zo min wenselijk als u dat zult vinden.
Indien we met een dergelijke situatie te maken krijgen, zult u van
ons een brief (mail) en een mogelijk een telefoontje verwachten.
Wij hopen dat u dan (desnoods ouders met elkaar) de kinderen
thuis kunt houden. Als dat in de hoogste nood niet lukt, willen wij
u zoveel mogelijk hulp aanbieden voor opvang . U kunt dat aan ons
kenbaar maken en zo kunnen we samen zorgen voor een passende
oplossing. Opvang betekent overigens niet dat uw kind dan
onderwijs krijgt, het gaat bij deze dan alleen om de opvang.
We hebben momenteel nog steeds te maken met
leerkrachten
die
niet
kunnen
werken
om
persoonlijke redenen en we wensen onze collega’s
veel sterkte toe.
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Lerarenstaking

Staking
Op 15 maart, een week voor de
Provinciale Statenverkiezingen,
organiseren de Algemene
Onderwijsbond (AOb) en FNV een
onderwijsstaking. Daaraan doen alle
sectoren mee, van basisschool tot
universiteit. De PO-Raad benadrukt dat
het belangrijk is dat serieus in
onderwijs wordt geïnvesteerd omdat
het met forse en urgente problemen
kampt. Zo dreigt het lerarentekort
alleen maar groter te worden.
Leerlingen en onderwijspersoneel zijn
hiervan de dupe. Het is dan ook van
groot belang dat hiervoor oplossingen
worden gevonden.
Wij inventariseren momenteel wat er
bij de leerkrachten op onze school leeft
en hoeveel leerkrachten er zullen
staken. Wij hebben dat volgende week
in kaart en informeren u direct over de
gevolgen.

