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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief van de directie vindt u informatie over :
-

Personeelszaken
MR
Directie
Vignet Gezonde school
Studiedag
Formatie

Personeelszaken
In de brief over de formatie hebben we in grote lijnen het nieuwe schooljaar geschetst.
De ouders van de groepen 1,2 en 3 ontvangen deze week het uitgewerkte schema.
De sollicitatiegesprekken voor de bovenbouw lopen nog, zodra dit ingevuld is zullen we
dit ook aan de betreffende ouders laten weten.
MR
In de MR zijn 2 leden van de oudergeleding aftredend en niet herkiesbaar.
Als er ouders zijn die interesse hebben of informatie willen, kunnen ze terecht bij de
voorzitter van de MR, Marjan de Groene. M.deGroene@alphascholengroep.nl
Directie
Telefonische bereikbaarheid : 0630871781
E-mail : D.Bakker@alphascholengroep.nl
Vignet Gezonde school
We hebben het vignet Gezonde school binnengehaald! Tijdens de “spelletjesdag” op
donderdag 13 juli zullen we het bordje feestelijk onthullen.
Actiedag onderwijs dinsdag 27 juni
Ongetwijfeld heeft u het meegekregen : het basisonderwijs voert dinsdag 27 juni actie
tegen de werkdruk en de ongelijke salariëring. Binnen Alpha scholengroep wordt het aan
de scholen zelf overgelaten of ze wel of niet meedoen. Werkdruk is er zeker. Als ik de
ontwikkelingen van de afgelopen jaren bekijk moet je wel erg gemotiveerd zijn om het
plezier in lesgeven te blijven houden. Zeker het tekort aan leerkrachten en vervangers
zorgt voor extra druk : klassen moeten op het laatste moment verdeeld worden, of door

een andere leerkracht overgenomen. Nu het tekort aan leerkrachten de komende jaren
alleen nog maar zal toenemen, zal deze druk zeker niet minder worden. Het is daarom
goed dat er extra aandacht aan wordt geschonken en dat het beroep van leerkracht weer
aantrekkelijker wordt. In de brief van het bestuur van Alpha scholengroep, die ook
bijgevoegd is, wordt hier nader op ingegaan. De leerlingen komen dus gewoon om 08.30
uur naar school dinsdagmorgen, maar wij vinden het wel belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen de petitie ondertekenen (zie brief bestuur)
Studiedag vrijdag 30 juni
Zoals in het activiteiten overzicht vermeld staat er 30 juni een studiedag gepland. De
kinderen zijn dan vrij. Wij buigen ons over de resultaten en de analyses hiervan. Verder
brengen we de speerpunten voor komend jaar in beeld. Waar gaan we – extra – aan
werken en welke afspraken maken we daarover. Kortom : even de “diepte” in met elkaar
om straks na de zomervakantie weer uitgerust aan het werk te kunnen !
De laatste…vóór de vakantie
Alweer de laatste “Nieuws van de directie” van dit schooljaar.
Een jaar met best veel zorgen op personeelsgebied door uitval wegens ziekte en het
enorme probleem om vervanging te regelen.
Gelukkig dat de leerkrachten die uit de roulatie waren weer terug op school zijn. En,
zoals het er nu uitziet, ook weer gewoon aan het werk kunnen. Natuurlijk waren er ook
positieve ontwikkelingen. We hebben met elkaar een duidelijke missie en visie neergezet.
Er waren leuke activiteiten. Met stichting leerkracht worden we als team elke dag een
stapje beter. We hebben goede contacten met de wereld om ons heen : kerk, gemeente,
andere scholen. We mogen extra investeren om met kleine groepen te kunnen werken.
En we gaan verder met het vernieuwen van methodes en met ICT.
Kortom : samen met de nieuwe collega’s die we nog mogen begroeten gaan we in
augustus weer aan een uitdagend schooljaar beginnen.

Met vriendelijke groet,
David Bakker
directeur C.B.S. de Hoeksteen

