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Mededelingen van de directie
Het einde van het kalenderjaar 2017 betekent
voor juffrouw Jolanda ook het einde van haar
bevallingsverlof. Na de kerstvakantie gaat
juffrouw Jolanda weer beginnen in groep 3.
Juffrouw Jolanda staat op dinsdag en
vrijdagochtend voor de klas. Op vrijdagmiddag
gaat juffrouw Jolanda de muzieklessen weer
verzorgen in groep 5, groep 5-6 en groep 7-8.
Zoals u verder op lezen in de ingezonden brief
van het team van De Schittering is het code
rood. Zeker wat betreft de beschikbaarheid van
invallers voor een zieke leerkracht. Tot nu toe
hebben we steeds nog alles op kunnen vangen
en geen groepen naar huis hoeven sturen. Het
gaat dan wel ten kosten van andere
werkzaamheden, andere leerkrachten worden
extra belast en soms worden andere groepen
belast doordat we kinderen over diverse
groepen moeten verdelen. Oplossingen die de
kwaliteit van het onderwijs niet ten goede
komen.

Het is vijf voor twaalf in het primair
onderwijs – code rood
Voor 2018 is 10 miljoen gereserveerd om de
werkdruk aan te pakken. Het is een druppel op
een gloeiende plaat. In werkelijkheid komt het
volledige bedrag (430 miljoen) pas in 2021
beschikbaar. In 2021 is het lerarentekort al
opgelopen en is er 5000 fte te kort en zitten
zo’n 115.000 kinderen zonder leerkracht.
Leerkrachten basisonderwijs eisen een salaris
dat past bij hun opleiding en verantwoording.
Pas dan zullen er weer voldoende jonge mensen
voor dit beroep kiezen.

gr 6-7-8; sociaal onwenselijk), IB, coachende
leerkrachten, directies nemen deze lessen
over waardoor er weer ander werk blijft
liggen. Landelijk worden er nu al 50-80
groepen per week naar huis gestuurd.
In onze Stichting proberen we het ook
onderling op te lossen en dat lukt nog maar
net. Hoe lang moet het nog duren voordat we
ouders onder schooltijd moeten bellen hun
zoon/dochter op te halen omdat er geen
juf/meester beschikbaar is? Leerkrachten die
al op de Schittering werken en voor collega’s
invallen ervaren dat het salaris niet wordt
uitbetaald omdat instanties buiten de
Stichting extra papierwerk vragen.
Onze Stichting ondersteunt de actie van PO in
Actie en heeft (als een van de weinige
Stichtingen) ervoor gekozen de belangen van
de staker te versterken door het salaris niet uit
te betalen; de personeelsgeleding van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
mag meedenken hoe de uitgespaarde
salariskosten over de scholen verdeeld kunnen
worden.
Ook bij ons op school zijn de werkzaamheden
de pan uit gerezen en zouden we liever meer
tijd investeren in het organiseren van een
fantastische kerstviering samen met u en de
kinderen dan te bakkeleien over salaris en
plannen.
Het team heeft vorig jaar met u besloten
elkaar meer op de hoogte te houden van het
reilen en zeilen op onze school. In het kader
van onze actievoering vinden we het
belangrijk om u te laten weten waarom we de
acties van PO in actie ondersteunen omdat wij
samen zorg willen kunnen dragen voor uw
kind.
Team Schittering

Wat merken we daar nu van het lerarentekort?
Het lerarentekort neemt nu vormen aan dat
zo’n 30.000 kinderen per week geen les krijgen
van hun vaste groepsleerkracht maar worden
verdeeld in groepjes over school (dus kinderen
uit groep 3 bijvoorbeeld worden verdeeld over

Kalender:










Donderdag 21 december
kerstviering op school (informatie
hierover via klasbord)
Vrijdag 22 december start om 12.00
uur de kerstvakantie voor al onze
leerlingen
Maandag 8 januari 2018, eerste
lesdag na de kerstvakantie
Woensdag 10 januari 2018, controle
hoofdluis
Maandag 15 januari
informatieavond voortgezet
onderwijs op basisschool de
Grienden voor ouders en leerlingen
uit groep 7 en 8
Donderdag 25 januari 2018 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 5 van het
schooljaar 2017-2018

Fijne kerstdagen
en een
voorspoedig
2018

