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Agenda
11 feb.
12 feb.
14 feb.
15 feb.
20 feb.
21 feb.
25 feb.
1 mrt.

Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Studiedag (kinderen vrij)
Rapport 2 gaat mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Carnaval op De Schakel

Rapportgesprekken
Vandaag krijgt u (ouders van de kinderen uit de
groepen 1 t/m 7) via SchouderCom het verzoek om
uw voorkeur op te geven voor de tweede
rapportgesprekken van dit schooljaar.
De rapportgesprekken zijn op:
- Donderdag 21 februari 2019
- Maandag 25 februari 2019
Wij willen u vragen om uw voorkeur zo snel
mogelijk door te geven, zodat wij op korte termijn
de definitieve planning kunnen maken. Geef ten
behoeve van de planning a.u.b. zo ruim mogelijk uw
mogelijkheden aan. U kunt uw voorkeur tot
donderdag 14 februari aangeven. Daarna zal
SchouderCom automatisch een planning genereren.
Als de planning definitief is, krijgt u daarna via
SchouderCom een persoonlijke uitnodiging voor het
rapportgesprek.

Studiedag – vrijdag 15 februari
Op aanstaande vrijdag 15 februari hebben de juffen
en de meesters van De Schakel een studiedag. Op
deze dag zijn de leerlingen dus vrij en mogen ze
genieten van een lekker lang weekend.

TSO – vrijwilligers gezocht
Vorige week heeft er een oproep voor vrijwilligers
voor onze TSO in Het Schakeltje gestaan. Helaas
zijn hierop weinig reacties gekomen.
Wie komt ons ondersteunen? Er staat een
vergoeding van 10 euro per overblijfmoment
tegenover.
Mocht je geïnteresseerd zijn óf iemand kennen die
zou kunnen/willen helpen, neem contact met Pippi
op.
Mail kwaliteit@pippi.nl of bel 06-40709505.

Stakingsdag – vrijdag 15 maart 2019
Afgelopen week heeft
u in het nieuws
kunnen lezen dat
schoolleiders in het
primair onderwijs een
actieweek (van 4-22019 t/m 8-2-2029) hadden afgeroepen. Tijdens
deze actieweek werd er een week lang geen
vervang voor ziekte gezocht. Hiermee werd er een
signaal afgeven aan politiek en maatschappij dat de
problemen binnen het onderwijs groot zijn, maar ze
nog geen oplossingen zien voor de toekomst van
ons onderwijs. De Schakel ondersteunt de
doelstelling van deze actie, maar vindt de impact
voor ouders te groot wanneer zij abrupt worden
geconfronteerd met een gesloten school- en/of
klassendeur. De volgende groepen waren afgelopen
week dan bijvoorbeeld naar huis gestuurd:
- Groep 8 : Op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag
- Groep 3: Op de woensdag
- Groep 6a: Op de vrijdag
In bovenstaand voorbeeld spreken wij dan alleen
nog maar over de tijdelijke vervanging op ziekte. Als
we ook de structurele vervanging op langdurige
ziekte hierin meenemen, had zeker de helft van de
school een dag thuis moeten blijven.
Wij proberen de basisschool draaiende te houden
door voor de kinderen allerlei noodoplossingen te
bedenken, zoals bijvoorbeeld het samenvoegen of
verdelen van groepen, het benaderen van
parttimers om extra te werken of als directie zelf
voor de klas gaan staan.
Dit is niet goed voor de continuiteit en kwaliteit van
ons onderwijs. Daarnaast zorgen deze
noodoplossingen en de wet op Passend Onderwijs
voor een hoge werkdruk op de werkvloer. De
minster van onderwijs erkent de problemen, maar
zegt tegelijkertijd dat er geen extra middelen
beschikbaar komen. Onacceptabel volgens alle
lagen in het onderwijsveld (PO, VO, MBO, HBO,
Universiteit, etc.).
Daarom is er op vrijdag 15 maart 2019 een
stakingsdag in het gehele onderwijsveld
afgesproken. De Schakel ondersteunt deze acties en
zal deze dag gesloten zijn. Wij brengen u hierbij
tijdig op de hoogte, zodat u voor deze dag iets kunt
regelen.

RK Basisschool De Schakel ● ’t Bussche Kempke 2 ● 5324 AC ● Ammerzoden ● 073-5997179
info@deschakelammerzoden.nl ●

www.deschakelammerzoden.nl ●

www.facebook.com/schakelammerzoden

