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De juffen en meesters zijn op – bericht vanuit



Oud papier

onze stichting

Het team van de Willibrordusschool wenst iedereen
een mooi en gezond 2019!
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari a.s. vindt het voorleesontbijt plaats. Wie de voorlezers zijn, blijft nog
even een verrassing.
Na het voorlezen zullen wij gezamenlijk ontbijten met de kinderen in de klas. Het brood voor
dit ontbijt nemen de kinderen zelf van huis mee naar school.

Wilt u uw zoon of dochter op woensdag 23 januari een ontbijtje in een broodtrommel
en iets te drinken meegeven naar school?

Op donderdag 24 januari komt er ook nog iemand van de brandweer voorlezen aan de
kleuters.

Afname toetsen
De komende weken worden er op diverse momenten in alle groepen weer toetsen
afgenomen.
Mocht u een dokters- of tandartsafspraak willen plannen, vraag dan aan de leerkracht van
uw kind of er op de betreffende dag geen toets afname gepland staat.

Oud papier
De eerstvolgende papierinzameling is zaterdag 26 januari 2019.
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Aanmelden nieuwe leerlingen
Op dinsdag 5 februari a.s. zijn ouders en kinderen jonger dan 4 jaar van harte welkom om
een kijkje te nemen op onze school. Tussen 9.00 en 11.30 uur is er vrije inloop mogelijk
waarbij nieuwe ouders en hun kind de sfeer kunnen proeven tijdens een gewone lesochtend.
’s Avonds is er vanaf 18.30 uur een informatie- en
aanmeldavond voor nieuwe ouders. Er zijn rondleidingen
door de school en er is gelegenheid om nieuwe leerlingen
aan te melden.
Mocht u zelf kinderen hebben in de leeftijdscategorie tot 4 jaar, dan zien we u
graag op een van beide dagen. Mocht u iemand kennen, die hier wellicht in geïnteresseerd
is, geef dit bericht dan door!

Voor meer informatie of
aanmelden is het overigens
ook altijd mogelijk om een
persoonlijke afspraak te
maken met de directie.
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De juffen en meesters zijn op – bericht vanuit onze stichting
Beste ouders en verzorgers,
De afgelopen periode is er regelmatig bericht over het tekort aan leerkrachten in het
basisonderwijs. Ook de scholen van onze stichting hebben steeds meer moeite met het
vinden van personeel voor vervanging bij ziekte.
In de winterperiode wordt dit probleem vaak nog groter omdat er dan meer ziekte is. De
afgelopen jaren hebben we in de maanden januari t/m maart te maken gehad met een
griepgolf en als deze zich de komende maanden weer gaat voordoen zal het een groot
probleem worden om vervangers te vinden.
Binnen onze stichtingen hebben we een stappenplan gemaakt dat gaat gelden als er geen
vervanger meer te vinden is. Deze stappen zijn:
1. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, kan eventueel intern op basis van
vrijwilligheid een collega gevraagd worden of zij/hij tijdelijk een aantal uren extra wil
werken.
2. Op de eerste dag van vervanging kan bij hoge uitzondering gevraagd worden aan een
IB-er of directeur om voor de groep te gaan staan. Dit kan bij uitzondering omdat ook
de reguliere werkzaamheden van deze collega’s doorgang moeten vinden.
3. Als er geen vervanger is kan er op de eerste ziekte dag worden gekozen voor het
samenvoegen van enkele groepen of het verdelen van de leerlingen over meerdere
groepen.
4. Als er geen vervanger is kan er op de eerste ziekte dag worden gekozen om een
eventueel aanwezige onderwijsassistent, onder toezicht van een leerkracht, de groep
te laten overnemen. Ook kan een ouder met een onderwijsbevoegdheid de groep
vrijwillig overnemen. Er wordt niet gewerkt met oppasouders.
Als er na de eerste ziektedag wederom geen vervanging te vinden is zullen kinderen een
dag vrij zijn. Hierbij gelden de volgende afspraken.
1. Het vrijaf geven van leerlingen zal wisselend per groep gebeuren om de uitval van
lessen zoveel mogelijk te spreiden.
2. Ouders worden tijdig schriftelijk en/ of digitaal op de hoogte gesteld welke groep[en]
op welke dag vrij zijn. In dat schrijven wordt ook aangegeven hoe tevergeefs getracht
is de vervanging te regelen.
Uiteraard hopen wij van harte dat bovenstaande in de praktijk niet nodig zal zijn en dat we
het onderwijs aan uw kinderen op een goede manier kunnen blijven verzorgen.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens de directie van de school
Richard Benneker
College van Bestuur
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