Kringgesprek

Schooljaar 2018-2019

Nummer 9

agenda
Week

5

Ma
Di

28
29

Gesprekken groepen 8 over VO

Wo
Do

Week
Ma
Di

04
05

30
31

Wo
Do

06
07

Vr
Za

01
02

Vr
Za

08
09

Zo

03

Zo

10

6
Inschrijven 3-gesprekken

Disco voor groepen 5 t/m 8

Oproep: Overblijfouders gezocht!
We zien de laatste tijd een toename van het aantal leerlingen dat tussen de middag overblijft. De groepen
worden hierdoor steeds groter, want we hebben geen extra overblijfouders meer. Daarom deze oproep: kunt
u mogelijk een dag of meerdere dagen helpen op school als overblijfouder geef u dan op. U ontvangt hiervoor
een kleine financiële bijdrage. U kunt zich opgeven bij de directie of bij de overblijf coördinator Karin.

Leerlingenraad organiseert disco
De leerlingenraad van De Kring organiseert op vrijdag 8 februari a.s. van 18.00 tot 20.00 uur een disco voor de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit vinden we een mooie afsluiting van de toetsperiode.
Alle kinderen uit deze groepen zijn van harte welkom op deze avond, maar moeten wel toestemming vragen
thuis. In alle lokalen hangen straks inschrijflijsten. De kinderen kunnen hierop hun naam invullen indien zij
mogen komen. De school en de leerlingenraad verzorgen ook het drinken en iets lekkers.
Lerarentekort: organisatie bij ziekte personeel: gezocht hulpouders
We moeten als school voorbereid zijn op een tekort van invallers bij ziekte van personeel (en zeker op de
mogelijke griepgolf).
Op dit moment wordt bij geen beschikbare invallers ziekte opgelost met leerkrachten, onderwijsassistenten,
directie. Kortom personeel dat niet gekoppeld is de betreffende dag aan een groep. Het gevolg is dat andere
werkzaamheden blijven liggen en bepaalde leerlingen geen extra zorg krijgen. Dit levert vrijwel altijd extra
werkdruk op bij de collega’s die op deze dagen dan een groep overnemen.
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Een afspraak op De Kring is dat bij ziekte een groep opgesplitst kan worden. Dit houdt in dat een groep
verdeeld wordt over b.v. 3 of 4 andere groepen. Dit levert voor de leerkrachten, maar ook voor de kinderen
een onrustige dag op. En dat is dan niet voor één groep maar meerdere groepen. Kortom een noodoplossing
maar ook niet ideaal.

Op De Kring zijn we geen voorstander van groepen kinderen naar huis te sturen. In den lande zie je dit
verschijnsel steeds meer voorkomen. (zie ook op de website: www.lerarentekortisnu.nl) Op deze website
kunnen scholen hun personeelsproblemen aangeven. Veel scholen doen dit nog niet, De Kring wel)
Wij hebben met het team en de MR gezocht naar een alternatief als de nood hoog is en er geen vervanging
meer te krijgen is.
 Indien een leerkracht zich ziek meldt in de ochtend, wordt indien we het niet kunnen oplossen met
“loslopende collega’s” een groep voor die dag opgesplitst. Een melding wordt via SchouderCom naar de
ouders van de betreffende op te splitsen groep gestuurd. Bij een groep 1/2 vragen we ouders van 4
jarigen om hun kind thuis te houden. Een 4 jarige is nog niet leerplichtig en mogelijk gevoeliger voor
andere groepen/leerkrachten.
 Vanaf de 2e ziektedag wordt het onderwijs organisatorisch anders georganiseerd op onze school ter
voorkoming dat we een groep naar huis moeten sturen. Dit ziet er in de theorie zo uit:
In een bepaalde bouw gaan we het voor die week anders organiseren. Een groep krijgt dan 4 dagen een
leerkracht en dus les, de andere dag in die week wordt de groep de dag opgevangen op school door een
onderwijsassistent of stagiaire samen met een aantal hulpouders. De groep krijgt de betreffende dag geen
les, maar doet allerlei activiteiten. Je moet hierbij denken aan het afmaken van bepaald (werk)opdrachten,
maar ook spelvormen, creativiteitsopdrachten, extra ICT-opdrachten etc.
Leerkrachten blijven binnen hun bouw en geven dan les aan max. 2 groepen.
Voorbeeld 1: leerkracht groep 3 meldt zich maandagochtend ziek, geen inval
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Groep 3A:
Opvang
Lkr groep 3B
Lkr groep 3B
opgesplitst
Groep 3B (e.l.)
Eigen lkr.
Opvang
Lkr. groep 4A
Groep 4A (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Opvang
Groep 4B (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Eigen lkr.

Vrijdag
Lkr groep 3B
Lkr groep 4A
Lkr groep 4B
Opvang

e.l. of eigen lkr = eigen leerkracht.
Voorbeeld 2: voor een hele week,1 dag ingevuld door ambulant personeel (kan zijn leerkracht, directie, ib)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 5A:
Ambulante
Lkr groep 5B
Lkr groep 5B
Lkr groep 5B
Opvang
collega
Groep 5B (e.l.)
Eigen lkr
Opvang
Lkr. groep 6A
Lkr groep 6A
Groep 6A (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Opvang
Lkr groep 4B
Groep 6B (e.l.)
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Eigen lkr.
Opvang

 Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad
 0320-228060
`

 www.dekring.net
 dir.kring@skofv.nl

Vanuit de onderwijsinspectie mogen we voor de groepen 3 t/m 8 zeven maal per jaar een soort vierdaagse
schoolweek invoeren. Door dit carrouselmodel hoeven we geen kinderen naar huis te sturen, worden ze op
school opgevangen en kunnen ze de “opvangdag” toch enigszins bezig zijn met schoolse activiteiten.
Een klas tenslotte naar huis sturen is de minst wenselijke situatie!
We zoeken dus hulpouders die bereid zijn om een dag(deel) in die week te komen helpen in een groep. We
denken hierbij aan ongeveer 3 á 4 ouders naast een stagiaire, onderwijsassistent of mogelijk
activiteitenbegeleider van Go-kids. Wellicht kunt u een les/voorlichting geven over uw beroep aan een
groepje kinderen, een spel begeleiden met een groepje kinderen, of iets creatiefs doen met een groepje
kinderen. Er zijn veel mogelijkheden. Onderstaande strook kunt in invullen en inleveren bij de
groepsleerkracht. Het mag natuurlijk ook via de mail bij directie@dekring.net
Op deze manier hebben wij een database met ouders, desnoods grootouders, die bereid zijn om bij nood te
komen helpen op de school van uw kinderen.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: appel, mandarijn en sinaasappel.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………………………………………………………………………………
Uit groep(en) ………………………………………………………….. is/zijn bereid om bij nood te komen helpen op school.
Op de maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag.
In de bouw(en): groepen 1/2 / groepen 3/4 / groepen 5/6 / groepen 7/8
Ik wil de volgende activiteiten wel doen: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geef hierboven uw voorkeur(en) aan!
Extra opmerkingen/tips:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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