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Agenda:   
Ma 27 november MR-vergadering meester Roel hele week afwezig 
Zo  03 december juf Elly jarig 
Di  05 december Sinterklaas komt op school  continu rooster, kinderen 14:00 vrij 
Do  07 december GMR-vergadering 
Vr  15 december Nieuwsbrief komt uit 
Wo 20 december Kerstviering op school 
 

Vanuit de Directie  
Sint Nicolaas 

Afgelopen zaterdag was het dan weer zover. Reikhalzend  hadden we uitgekeken 
naar de komst Sint Nicolaas. Hoewel we het wisten dat hij toch wel komt, weer of 
geen weer, blijft het een spannend moment. In Kampen kwam hij trouwens aan 
vanaf het IJsselmeer in plaats van uit de richting van Zwolle. Het was weer een mooie 
intocht. Zelf stond ik aan de kade met mijn kleinkinderen. We hebben geschreeuwd 
naar de Pieten en gezongen voor de Sint. Natuurlijk heb ik toen gelijk aan Sint 
Nicolaas gevraagd of hij ook bij ons in ’s Heerenbroek komt. Jullie begrijpen dat ik 
natuurlijk heel blij was toen Sint Nicolaas zei dat hij het gewoon bijzonder leuk en fijn 
vindt om bij ons weer te komen. Dinsdag 5 december komt hij bij ons. We hebben 
dan een continurooster, wat betekent dat de kinderen om 14:00 uur vrij zijn. Zorgt 
u er voor dat uw kind brood mee krijgt naar school voor tussen de middag. 

 

Studiereis Schotland  
In de week van 27 november tot 1 december gaan alle directeuren van Iris scholen 
op studiereis naar Schotland. In Schotland wordt op een bijzondere manier vorm 
gegeven aan de zorg binnen de scholen. Onder het mom van ‘getting it right for 
every child’ kijken de Schotten goed naar wat een (zorg)leerling nodig heeft. We 
hebben met de directeuren ons inmiddels goed voorbereid en gaan in groepen 
allemaal een aspect van het Schotse onderwijs onderzoeken. De uitkomsten gaan we 
gebruiken in het nieuwe strategisch beleid 
dat we gaan ontwikkelen voor de komende 
jaren. In deze laatste week van November zal 
ik dus afwezig zijn. U kunt bij vragen zoals 
gebruikelijk bij de leerkracht terecht. Gaat 
het om zaken die de leerkracht niet kan 
behandelen, dan is uw aanspreekpunt in 
deze week meester Jasper.  
 
 
 
  



Bezoek op onze school  
Afgelopen woensdag hadden we bezoek van het Iris Auditteam. Dit team, nog in 
opleiding, zal de scholen die onder Iris vallen bezoeken om te kijken hoe de scholen 
het eigenlijk doen. Ze kijken naar ons schoolplan, schoolgids en andere 
beleidsstukken. Ze nemen het kritisch door en komen op school kijken of ze de 
dingen die ze gelezen hebben ook terugvinden op school. Ze hebben gesprekken 
gehad met ouders en kinderen over hoe zij het onderwijs ervaren op de  Prs. 
Julianaschool. Het auditteam gaat na deze gesprekken en klassenbezoeken een 
rapport opstellen. Daarna volgt een gesprek met het team. De bedoeling van dit 
onderzoek is om als kritische vriend te kijken hoe het gaat. Aangeven waar je als 
school best trots op mag zijn, maar ook tips geven waar misschien nog iets verbeterd 
kan worden. Het team was zeer te spreken over onze school. Een Fijne ontvangst, 
warm en open. Kinderen gaan met plezier naar school en leerkrachten zijn 
enthousiast. Punt om aan te werken was met name het zelfstandig werken: Houden 
we ons nog goed aan de afspraken? Nou kwam dat mooi uit, want dat stond ook al 
op ons lijstje om de komende tijd aan te pakken.  

 
Werkgroepen 
 De vorige keer heb ik u verteld dat we, als team,  in gesprek zijn geweest met de MR 
 en het SAG over een aantal onderwerpen: zelfstandig werken, combi 2/3, 
 revitalisatie van het schoolgebouw en de 8 urige werkweek.  

Nu hebben we werkgroepen gevormd waarin een aantal teamleden (3 per groep), 
samen het onderwerp verder gaat onderzoeken. 
 

 Werkgroep zelfstandig werken: 
Gaat kijken naar welke afspraken er in het verleden zijn gemaakt over het zelfstandig 
werken op de Prs. Julianaschool. Vervolgens wordt er een voorstel gedaan hoe we in 
de toekomst hiermee verder willen gaan. 

 Werkgroep Revitalisering van het schoolgebouw 
 Revitalisering is eigenlijk het schoolgebouw een facelift geven, zodat het de 
 komende jaren onderwijskundig weer mee kan. Maar ja, je kunt je geld maar één 
 keer uitgeven, dus wat zou dan het beste zijn?  
 Werkgroep 8 urige werkdag 
 Van het bestuur heeft elke Iris-school de opdracht gekregen om de 8 urige werkdag 
 in te voeren. Maar wat betekent dat dan voor ons? Gaan we een continurooster 
 draaien? Elke dag dezelfde schooltijden, zodat het niet uitmaakt wat uren betreft of 
 je op maandag of woensdag werkt? Hoe doen andere scholen dat? Kortom een 
 mooie zoektocht. 
 Werkgroep Combi 2/3 

Het is niet direct de bedoeling om een combinatiegroep te maken 2/3. Wel 
is het de bedoeling om te kijken hoe leerkrachten van groep 2 
ondersteuning kunnen bieden aan groep 3 en andersom. Hoe kun je elkaar 
versterken ten gunste van de kinderen?  
 
We blijven u op de hoogte houden van de vorderingen van deze 
werkgroepen 

 
 
 
 
 



 
Wet Werk en Zekerheid 

U kent vast de Wet Werk en Zekerheid. Werkgevers worden min of meer gedwongen 
om personeel wat niet in vaste dienst is een kort dienstverband aan te bieden. Dit 
kan dan maximaal 2 of 3 keer. Daarna moet de medewerker in vaste dienst worden 
genomen. Voor de medewerker is dit natuurlijk helemaal niet leuk, die wil natuurlijk 
een vaste baan. Maar ook “de klant” die “dagelijks contact heeft met de 
medewerker zit niet op zo’n constructie te wachten. Ben je tevreden, is het maar 
weer afwachten wie er dan komt. Niet dat ik mij daar momenteel ongerust over 
maak, maar we vonden het wel erg jammer toen we hoorden dat Lotte Telgenhof, 
onze logopedist, ons binnenkort gaat verlaten om bovenstaande reden.  

 De ouders van kinderen die hulp kregen bij Lotte zijn door Lotte vooraf al op de 
 hoogte gesteld.  

Lotte het was kort, maar we hebben een fijne samenwerking gehad. Goed contact 
met ouders, kinderen en school. Succes met je nieuwe baan. 



 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte 
houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.  
 

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in 
maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende 
organisatie PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 
miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging.  
 

Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 
500 miljoen klaar had staan voor het 
verlagen van de werkdruk in het 
onderwijs. Helaas bleek dit op 10 
oktober in het regeerakkoord anders. 
Voor 2018 is er slechts 10 miljoen 
gereserveerd om de werkdruk aan te 
pakken. Een druppel op een gloeiende 
plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 
miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 
miljoen te zijn en dit volledige bedrag 
komt pas in 2021 beschikbaar. Zoals u 
in de grafiek kunt zien is 2021 echt 
veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er 
in 2021 zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal 
zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: klassen worden verdeeld 
of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open staan. 
 

De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil 
(tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO 
(voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare 
verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten 
kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO. 
Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 
270 miljoen hiervoor. Een vergelijking: als je bij een kloof van 900m, een brug van 270m bouwt, dan 
heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds niet over kunt steken. 900 Miljoen is het 
absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen 
krijgen en collega’s die het vak verlaten weten te behouden.  
 

Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door 
bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo. Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 
leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De gemiddelde fulltime 
leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van het 
onderwijs niet ten goede.  
 

Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties 
zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de 
toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan 
ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen. 
 

Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de week 
van 5 december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december opnieuw de 
deuren sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs! 
 

Met vriendelijke groet, 
PO in actie. 



Het donkere-dagen-offensief!    - - - 8 december - - - 8:30 u - - -  
 
Je merkt het al, het wordt ’s avonds al weer vroeger donker. En ’s ochtends later licht. Belangrijk dat 
de kinderen zich laten zien in het verkeer. Als ze naar school toe gaan, maar ook wanneer ze aan het 
eind van de middag terugkomen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar 
door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Of het wordt niet aangezet! Daarom 

houden we op 8 december om 8.30u de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole. U helpt uw kind toch 
ook aan de felbegeerde Veilig Verkeer Nederland OK sticker? 
 
Wat moet in orde zijn: 
• Goed werkende witte voorlamp die recht naar voren straalt  
• Goed werkend rood achterlicht dat recht naar achteren straalt  
• Gele reflectors op de trappers  
• Witte reflectie op de zijkant van de wielen/band  
• Rode reflector achter al dan niet samen met het achterlicht 
 
Trouwens, geef je zelf ook het juiste voorbeeld? Denk er eens over na, goed voorbeeld doet goed 
volgen. 

 
 

Wat werkt niet? 
Van die kleine lampjes aan een koordje of elastiekje. 

 
Ze zijn niet handig, ze stralen amper licht uit en ze vallen er zo van af, niet doen dus. Gewoon 
degelijke fietsverlichting op batterijen. Kost niet veel en doet het altijd. En de lampen mogen niet 
knipperen maar moeten constant licht geven. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Goed weekend, 
Met vriendelijke groet, 
Roel Strijker 
 


