Nieuwsbrief januari 2020

Ouderinfo
Voor ouders van De Krommen Hoek
In dit nummer:
●

Leerlingenraad

●

Vervangingsbeleid 2019/2020

●

Carnaval

●

Onderwijsstaking 30 en 31 januari

●

Nieuws van de oudervereniging

●

Personele zaken

●

Korte mededelingen

●

Agenda januari/februari/maart 2020

●

Bijlagen:
1. Infographic met meer achtergronden over de
redenen om te staken;
2. Het trainingsaanbod van de LEV groep .

Leerlingenraad
Op 16 januari is de leerlingenraad in de huidige samenstelling (Thomas en Bo uit groep 8,
Jochem, Iza en Janneke uit groep 7 en Ben en Elin uit groep 6) voor het laatst bij elkaar geweest.
Er stonden twee onderwerpen op de agenda: de evaluatie van het continurooster en buiten
spelen met respect voor de natuur. De leerlingen hebben beide onderwerpen voor de
vergadering met de kinderen in de klas besproken. Hoewel er een aantal aandachtspunten en
nadelen zijn genoemd door de kinderen (lunchtijd te kort, minder speeltijd tussen de middag,
geen tijd meer om tosti's te maken), zijn alle kinderen het er over eens dat het continurooster
gehandhaafd moet blijven. Zie daarvoor ook opmerking bij korte mededelingen. Het buiten
spelen met respect voor de natuur, maakte een mooi gesprek los met de kinderen. De vraag die
centraal stond: hoe kunnen we ervoor zorgen dat spelen op en rond school (op het veld) gebeurt
met respect voor de natuur zonder dat daarvoor te strikte spelregels nodig zijn. De aanleiding
voor dit onderwerp was het feit dat er tijdens het buiten spelen soms ruw met de natuur wordt
omgegaan en er ook om veiligheidsredenen afspraken nodig zijn (bv als het gaat om in bomen
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klimmen etc). In het teamoverleg hebben de leerkrachten ook over dit onderwerp gesproken.
Het met elkaar eenduidig willen surveilleren tijdens de pauzes, was daarvoor ook een
belangrijke aanleiding. In het team zijn de afspraken opnieuw benoemd en met de kinderen
gedeeld. Om in ieder geval een periode te hanteren. De spelregels geven duidelijk aanleiding
tot gesprek en discussie. Met de kinderen. Met ouders, die vragen stellen over wat past bij het
groene karakter van de school. Terechte vragen wat ons betreft. Het gesprek met de kinderen
gebruiken wij om dit onderwerp in het team opnieuw vast te pakken en daar waar nodig te
nuanceren.
Van de leerlingenraad wordt verslag gemaakt. Bent u benieuwd naar wat er is besproken, dan
kunt u het natuurlijk ook het hele verslag ontvangen. Stuur Sandra dan een mailtje. In februari
worden er in groep 5 tot en met 8 verkiezingen gehouden voor nieuwe leerlingen in de raad
(twee per klas). De leerkrachten kiezen daarvoor zelf - in overleg met hun groep- een manier.
Op 23 april komt de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar. Op de agenda staat dan in
ieder geval het belonen van leerlingen met behulp van Dojo (het beloningssysteem).
Vervangingsbeleid bij zieke leerkracht
Een van de nijpende problemen in het onderwijs is het vinden en regelen van vervangingen bij
ziekte van een leerkracht. Zeker in een klein team als dat van De Krommen Hoek is een zieke
collega soms een flinke bron van stress. De collega’s die in de vervangingspool zitten van
PlatOO worden vaak snel op lange vervangingen ingezet en zijn dus niet beschikbaar voor acute
vervangingen. Het vinden van een alternatief is heel ingewikkeld. Dit vraagt in het team om
duidelijke spelregels wat we doen in de situatie in het geval van een ziekmelding en het
ontbreken van een vervanger. Deze spelregels hebben we in het team vastgesteld tot de
zomervakantie en die zijn als volgt:
Als een leerkracht zich ziek meldt:
1. Vragen we n eerste instantie een vervanger aan uit de pool of zoeken we andere
mogelijke vervanger met onderwijsbevoegdheid (die bij ons bekend is als vervanger bij
ziekte);
2. Als dat niet lukt, vragen we ouders van een aangewezen klas om hun kinderen een dag
thuis te houden. Daarbij hebben we de keuze gemaakt om niet perse de klas naar huis te
sturen van welke de leerkracht ziek is. Met het team bepalen we - direct na de
ziekmelding - hoe we zo herschikken dat - uiteraard alleen indien nodig- niet telkens
dezelfde klas naar huis moet, als een leerkracht vaker ziek is. Evenredig verdelen dus.
Van de klas die we vragen om thuis te blijven, krijgen alle ouders tussen 7.00 en 8.00 uur
een bericht in de Parro app. En worden de klassenouders gebeld om mee te helpen alle
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ouders uit de klas telefonisch te verwittigen waarvan we zien dat zij het bericht in de
Parro app nog niet hebben gezien.
Per 1 januari is Platoo niet meer aangesloten bij het vervangingsfonds. Dat betekent dat we als
scholen meer ruimte en flexibiliteit gaan krijgen om vervanging te regelen. Een eerste stap is
om voor De Krommen Hoek in kaart te brengen welke personen met een onderwijsbevoegdheid
zich als mogelijke vervanger zouden willen aanmelden. Bent u dat zelf of heeft u daar
suggesties voor, meldt dat dan bij Sandra.
Carnaval
Ook dit jaar laat De Krommen Hoek carnaval niet ongemerkt voorbij gaan. Op vrijdagochtend
21 februari gaan we daarom met groep 1 t/m 8 hossend de vakantie in onder leiding van DJ Giel.
Verder kijken we van elke groep naar een optreden en kan er gedanst worden. Voor de kinderen
die de drukte even zat zijn, zullen wij zorgen voor een rustigere activiteit. Uiteraard mogen de
kinderen verkleed naar school komen. Wij willen u wel vragen om nepwapens thuis te laten om
er een vredige carnavalsviering van te maken. Ook dingen als confetti, serpentines en
spuitbussen graag thuislaten. De school begint gewoon om 8.30 uur en om 12.30 uur begint de
vakantie!
Onderwijsstaking aanstaande donderdag en vrijdag: school is dicht!
Het kan u bijna niet ontgaan zijn. Aanstaande donderdag is er opnieuw een landelijke staking in
het primair en voortgezet onderwijs. Ik heb u dat eerder aangekondigd in de nieuwsbrief van
december en in een aparte mail. Ook De Krommen Hoek doet mee aan de staking en sluit haar
deuren. Het dichtdoen van de school en het weghouden van onderwijs aan kinderen, is geen
gemakkelijk besluit. Dat nemen we ook echt niet licht op. We hebben in het team veel
gesprekken en discussie over de vraag wat de beste manier is om onze zorgen en frustraties
over de gang van zaken in het onderwijs duidelijk te maken. Het tekort aan leerkrachten, het
tekort aan de financiële middelen om goed (passend) onderwijs te kunnen geven, het hoge
ziekteverzuim door de toegenomen werkdruk, het te grote salarisverschil tussen leerkrachten in
het basis- en voortgezet onderwijs en door al deze zaken het slechte imago van ons beroep
(waardoor jonge mensen massaal voor andere sectoren kiezen). In de bijgevoegde bijlage leest
u meer over de achtergronden die maken dat wij mee willen staken als team.
Zoals eerder gemeld is staken een individueel recht. Onze leerkrachten kiezen voor wisselende
invulling. Sommigen zijn op school om achterstanden bij te werken. Anderen leggen heel
bewust het werk neer. Omdat we het belangrijk en fijn vinden om met jullie als ouders in
gesprek te zijn over dit onderwerp hebben we in ieder geval een open deur op donderdag tussen
15.00 - 17.00 uur. U bent allemaal welkom om langs te komen en onder het genot van een kop
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koffie en iets lekker met Sandra en enkele leerkrachten te praten over de onderwerpen die in dit
licht spelen voor De Krommen Hoek. Daar vertellen we en praten we met u graag over verder.
Verder nemen we deel aan de manifestatie die oa door PlatOO op vrijdagmiddag in Helmond is
georganiseerd.
Hoewel wij ons terdege realiseren dat een besluit om de school dicht te doen om mee te kunnen
staken, niet door iedereen met open armen wordt ontvangen, hopen we oprecht op uw begrip of
steun. Hoe meer ouders met ons mee duwen, hoe beter het is. Er zijn petities waar u uw steun
achter kunt laten op de sociale media.
Door sommigen van u is gevraagd of we door de stakingen tijdens oa dit schooljaar als school
wel voldoen aan de genormeerde onderwijstijd. Wettelijk is verplicht:
●
●

de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf
verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Dat betekent dat de situatie per groep (soms
zelfs per kind) verschillend is. Gezien het programma en de roosters, is dit vooralsnog geen
issue, maar uiteraard zullen we dit punt als school bewaken. Vragen over of feedback op dit
onderwerp, mogen altijd. Via mail of persoonlijk bij Sandra.
Nieuws van de oudervereniging

Allereerst willen wij, namens het bestuur van de oudervereniging,
iedereen het allerbeste wensen voor 2020. Laten we er allemaal een
gezond én bruisend jaar van maken. Wij hebben onze eerste
vergadering van dit jaar inmiddels gehad en zijn vol goede moed
gestart. Mocht u interesse hebben in de oudervereniging, graag wat meer willen weten over de
rol en de inzet van de oudervereniging, stuur ons dan een mailtje of spreek een van ons aan. Op
de website van de Krommen Hoek kunt u precies terugvinden, welke ouders actief zijn binnen
de oudervereniging.
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Graag attenderen wij u op onderstaande oproep:

Penningmeester gezocht!!
We zijn dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmeester,
Esther Mayntz, legt per 1 februari 2020 haar taken als penningmeester neer maar blijft in het
bestuur als algemeen bestuurslid. Dit i.v.m. haar drukke
werkzaamheden.
We zoeken iemand die:
● enigszins feeling heeft met geldzaken
● 1-2 uurtjes per week over heeft
● een paar keer per jaar ’s avonds kan vergaderen
● regelmatig op school komt
● het leuk vindt om samen met de andere bestuursleden leiding te geven aan de
Oudervereniging
Schroom niet om contact op te nemen met de OV via de mail (OV@bskrommenhoek.nl) of één
van de bestuursleden aan te spreken.

Geluidsinstallatie
We zijn druk bezig met de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. We hopen op zeer korte
termijn de bestelling te kunnen plaatsen zodat we dit voorjaar gebruik kunnen gaan maken van
de nieuwe, zeer gebruiksvriendelijke installatie. Met de aanschaf hiervan hopen we dat het
gebruik van geluid en licht eenvoudiger en sneller wordt en kwalitatief beter. Dat moet de
toneelstukjes, optredens en evenementen zeker ten goede gaan komen.
Besteding TSO-gelden
Inmiddels staat er een nieuwe, grote koelkast op school en deze wordt ook al goed gebruikt
door diverse leerlingen. Het volgende punt wat nu verder onderzocht en bekeken moet worden
is het speeltoestel wat op de voorspeelplaats mag komen te staan. In overleg met de
leerlingenraad en het team wordt bekeken welk speeltoestel de voorkeur heeft en voldoet aan
alle veiligheids- en omgevingseisen.
Personele zaken
Ruurs Bouman heeft afgelopen week getekend bij een nieuwe werkgever. Per 1 maart zal hij
niet meer op De Krommen Hoek aanwezig zijn. Meer details over zijn afscheid bespreken
Sandra en Ruurd deze week. Komende maand is Ruurd gelukkig nog op school. Hij besteedt zijn
tijd aan het achterlaten van een passend gestructureerd ICT-landschap voor onze school en dat
is een hele prettige (en noodzakelijke) zaak!
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Onze collega Alide Schiphorst, die momenteel als onderwijsassistent werkzaam is in groep ⅚,
gaat minder uren werken. Voor dit schooljaar betekent dat, dat Alide op woensdagen ipv de
hele ochtend alleen de gymuren van deze groep begeleidt.
Per 1 februari is Kim Otten uit dienst. Kim verzorgde het gymonderwijs op de woensdagen en
werkdrukverlaging in de onderbouw. Kim gaat haar persoonlijke droom invullen door te
beginnen als manager van een kinderopvang. Sandra bespreekt (in het kader van
werkdrukverlaging) met een gespecialiseerde externe partner de opties op het gebied van de
gymlessen tot de zomervakantie. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.
Bezetting donderdag en vrijdag groep 4
Helaas is het niet gelukt om binnen PlatOO structurele bezetting te vinden voor de
donderdagen en vrijdagen bij groep 4. Gelukkig heeft de groep in Nina een stabiele en fijne
leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag en kan Marieke opvangen op de andere dagen,
maar een structurele oplossing zou zo gewenst zijn voor iedereen. Daarom staat per deze week
een vacature open tot de zomervakantie voor donderdag en vrijdag.
Sinds vorige week is Marianne Heuveling weer enkele uren per week op school in het kader van
haar re integratie. Voorlopig heeft Marianne - in de opbouwende fase - een ondersteunende rol
en zal zij nog niet voor de klas staan.
Korte mededelingen
Continurooster handhaven
Zoals eerder gemeld, is zowel in het team als bij de kinderen het continurooster geëvalueerd.
De oproep in de nieuwsbrief van december aan u als ouders, om feedback te geven op de
tevredenheid over het continurooster, heeft tot een enkele reactie geleid. De verbeterpunten
die ons zijn aangereikt, nemen we uiteraard mee in de overwegingen/vervolg. Echter op basis
van de feedback van alle betrokkenen, heeft Sandra besloten de bij de MR het advies in te
dienen, komende jaren te blijven werken op basis van het huidige continurooster (huidige
school-/pauzetijden).
Koelkast
In eerdere nieuwsbrieven hebben we het al aangekondigd. Van de overgebleven TSO gelden is
een koelkast aangeschaft waar kinderen hun drank voor de lunch koud in kunnen bewaren. De
koelkast staat inmiddels in het gangetje bij de kopieerruimte. Per groep staat een gelabelde bak
in de koelkast. Elke leerkracht heeft met de klas afspraken gemaakt hoe de bakken uit de
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koelkast worden gehaald rond 12.00 uur. Inmiddels gebruiken steeds meer kinderen de
koelkast, maar er is zeker ruimte voor meer gegadigden.
Reactie Kika op opbrengst kerstmarkt
In de vorige nieuwsbrief liet ik al vallen enorm trots te zijn op de opbrengst van de geweldige
kerstmarkt. Van het Leger des Heil deelde ik de reactie al in de nieuwsbrief van december. Van
Kika kregen we begin januari ook een lieve bedankbrief en een oorkonde voor alle kinderen.
Ook zijn zij enorm blij met het bedrag van 360 euro dat ze van ons gestort hebben gekregen.
Evaluatie ontruimingsoefening
In november hielden wij met de hele school een ontruimingsoefening. Ik heb al eerder laten
weten dat de oefening goed verliep. In december hebben we de ontruiming met het team
uitvoerig geëvalueerd. Deze ontruiming verliep heel snel. Om te kijken hoe een ontruiming
verloopt als we niet met de vaste groepen bij elkaar zijn, komt er in de periode tot de
zomervakantie nog een keer een oefening tijdens een moment waarop leerlingen niet in de
vaste klassen zijn. Net als vorige keer kondigen we deze oefening aan bij ouders van kinderen
bij wie het beter is om ze hierop voor te bereiden.

Agenda
●

Woensdag 29 januari: afscheid Gerard de Wit; afscheidsreceptie om 16.00 uur.

●

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: landelijke onderwijsstaking: DKH dicht.

●

Dinsdag 4 februari: 14.00 - 15.00 uur: spreekuur CMD op school.

●

Maandag 10 en dinsdag 11 februari: adviesgesprekken groep 8;

●

Dinsdag 11 februari: carnaval creatief in de carnavalstent (groep 5 tot en met 8) .

●

Dinsdag 18 februari: 14.00 - 15.00 uur: spreekuur CMD op school.

●

Dinsdag 18 februari: optocht groep 1, 2 en 3 als afsluiting van het thema Cultureel
Erfgoed;

●

Vrijdag 21 februari: carnaval op school met bezoek van onze eigen prinses Anne!

●

Vrijdag 21 februari: rapporten mee;

●

Zaterdag 22 februari tot en met vrijdag 28 februari: CARNAVALSVAKANTIE!

●

Maandag 9 maart (week van): portfoliogesprekken groep 1 en 2;

●

Maandag 9 maart: rapportgesprekken: groep 3 tot en met 8.

●

Dinsdag 10 maart: 14.00 - 15.00 uur: spreekuur CMD op school.

●

Woensdag 12 maart: rapportgesprekken: groep 3 tot en met 8.

●

Maandag 16 maart - vrijdag maart: week van de lentekriebels!
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●

Dinsdag 24 maart: spreekuur CMD op school.

●

Woensdag 25 maart: voorstelling BOEF voor groep 1 en 2;

