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Kreet van de week

Naar inhoud

Ouderpanelavond ouderbetrokkenheid
Er hebben zich tot nu toe 6 ouders/ouderparen aangemeld voor de ouderpanelavond op 15 mei over
ouderbetrokkenheid. We hadden gehoopt dat er meer ouders zouden zijn die met ons in gesprek willen en
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willen brainstormen over dit onderwerp. Een ieders inbreng met betrekking tot dit onderwerp is
waardevol voor ons en u!
We zouden het fijn vinden om met een groep van ca. 25 tot 30 personen in gesprek te gaan. Er zijn ca.
350 gezinnen verbonden aan onze school, 6 ouders/ouderparen is dan wel een erg kleine groep om al die
andere gezinnen te vertegenwoordigen.
Bent u zich vergeten aan te melden, of vindt u het bij nader inzien toch wel erg belangrijk om hieraan aan
deel te nemen, dan willen we u alsnog oproepen om zich aan te melden. De avond vindt plaats op maandag
15 mei van 20.00 – 21.30 uur. Aanmelden kan via m.schaap@julianaschool.net.
Naar inhoud

Vervangingsproblematiek
Vorig jaar mei is er via de weekbrief al aandacht besteed aan de gevolgen van de ‘Wet Werk en
Zekerheid’ voor het basisonderwijs. Vanaf 1 juli 2016 is deze wet van kracht. Deze wet houdt in dat
invalleerkrachten na 6 invalbeurten voor één bestuur (bijv. PCPO-Rijssen), binnen een periode van 36
maanden, recht hebben op een vaste aanstelling. Als er geen vaste aanstelling komt, moet de keten van
contracten worden onderbroken. Na een onderbreking van 6 maanden en 1 dag begint er een nieuwe
keten van contracten. Bij leerkrachten geldt één invalbeurt al als één contract, ook als dat bijvoorbeeld
maar een halve dag is.
Om te voorkomen dat er ongewild verplichtingen ontstaan aan invallers is de coördinatie en planning van
de invallers ondergebracht bij het ‘Mobiliteitscentrum Obt’ in Borne. Zij regelen de invallers voor heel
veel schoolverenigingen/stichtingen in Overijssel. Daarnaast heeft PCPO-Rijssen zelf een eigen invalpool
met vaste medewerkers die zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden. Het ‘Mobiliteitscentrum Obt’ zet
eerst de eigen invalpoolers in. Zijn die niet meer beschikbaar, dan worden er invallers vanuit de regionale
pool (leerkrachten met een PC-akte) benaderd om in te vallen.
We hebben de afgelopen periode, vanaf 1 juli 2016, gemerkt dat de ‘Wet Werk en Zekerheid’ gevolgen
heeft voor onze school. Het is erg moeilijk geworden om invalleerkrachten in te zetten bij ziekte en
andere redenen van afwezigheid van vaste leerkrachten. We krijgen dan ook regelmatig bericht van het
‘Mobiliteitscentrum Obt’ dat er geen invaller beschikbaar is voor onze school. We zijn dan genoodzaakt
om de vervanging op een andere manier op te lossen. Het kan dan voorkomen dat onderwijsassistenten,
IB-ers of directieleden worden ingezet om een groep over te nemen, of dat er op één dag meerdere
personen voor de groep komen te staan. Soms wordt er ook gekozen om een derdejaars PABO-student
voor de groep te zetten. Als het echt niet anders kan, zijn we soms genoodzaakt om een groep vrij te
geven.
Tussen 1 januari en 31 maart is er een tijdelijke aanpassing geweest in de ‘Wet Werk en Zekerheid’. In
geval van onvoorzien ziekteverzuim konden invallers onbeperkt invallen en werden deze contracten niet
meegeteld in de keten van contracten. M.i.v. zaterdag vervalt deze regeling weer en zal het vinden van
invallers nog moeilijker worden dan dat het de afgelopen 3 maanden als was.
Er is gewoonweg een groot tekort aan invallers! We zijn daarom op zoek naar extra invallers.
Misschien kunt u ons hierbij wel helpen.
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Wie zoeken we precies?

Mensen die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid (PABO-diploma)

Mensen die protestants christelijk zijn en hier in de praktijk ook graag handen en
voeten aan willen geven

Mensen die zonder problemen in het bezit kunnen komen van een VOG
(verklaring omtrent gedrag)

Mensen die bereid zijn om zich in te schrijven bij het ‘Mobiliteitscentrum Obt’

Invallers die, ook al is het maar 1 of 2 keer per jaar, bereid zijn om in te vallen
bij ons op school.
Wat bieden we?




Salaris conform de CAO Primair Onderwijs
Ca. 800 leuke, enthousiaste kinderen, verspreid over 29 groepen
De mogelijkheid om kennis te maken met de school/onderwijs vanuit het
perspectief van leerkracht

Wilt u mee helpen zoeken in uw familie-, vrienden- en kennissenkring? Iedereen die ons in contact weet
te brengen met een invalkracht die bereid is om daadwerkelijk bij ons op school in te vallen en die
voldoet aan bovenstaande omschrijving, belonen we met een cadeaubon ter waarde van € 25,00.
Nu kan het zo zijn dat er meerdere ouders dezelfde invaller aandragen. Om deze actie voor ons financieel
ook nog dragelijk te maken hebben we intern afgesproken dat degene die het eerst de invaller (die evt.
meerdere malen wordt genoemd) aanmeldt recht heeft op de cadeaubon.
Kent u zo iemand en heeft u gepeild of deze persoon bereid is om in te vallen, dan kunt u dit mailen naar
info@julianaschool.net. We hopen op deze manier een héééééééééél lange lijst met invallers te kunnen
aanleggen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Naar inhoud

Wespennest
De kinderen uit groep 8a hebben afgelopen week
een gigantisch groot wespennest kunnen
bestuderen en aanraken.
Meester Postma heeft in zijn nieuwe huis namelijk
een exemplaar aangetroffen op zolder. De
afmetingen van het nest zijn echt enorm. De
lengte is ruim 110 centimeter en de breedte is
ruim 50 centimeter.
Naar inhoud

~3~

Studiereis naar Amerika
Vandaag zijn er een aantal teamleden afgereisd naar Amerika voor een studiereis. De juffen Van
Beuzekom, Spenkelink, Abbingh en De Wilde zijn samen met meester Linneman en meester
Schaap in alle vroegte in het vliegtuig gestapt voor de vlucht de oceaan over.
Voorgaande jaren zijn er ook al een aantal collega’s naar Amerika geweest om daar de PDS-conferentie
(Professional Development Schools-conferentie) bij te wonen. Dit jaar wordt de conferentie niet bezocht,
maar gaan ze diverse scholen en de universiteit van North Florida bezoeken waar er volgens dit concept
wordt gewerkt.
We wensen onze collega’s een leerzame tijd toe en hopen dat ze vol inspiratie op zaterdag 8 april weer op
Nederlandse bodem staan.
Naar inhoud

Schoolvoetbal ronde 2
Aanstaande woensdag, 5 april, wordt, bij geschikt weer, de tweede ronde van het schoolvoetbaltoernooi
op de velden van Excelsior ’31 en Sportclub Rijssen gespeeld.
We nemen deel met 4 teams, jongens Juliana 1 speelt voor plek 1 t/m 8, jongens Juliana 2 speelt voor
plek 9 t/m 15, meisjes Juliana 1 speelt voor plek 1 t/m 8, meisjes Juliana 2 speelt voor plek 9 t/m 14.
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur worden de ‘gewone’ wedstrijden gespeeld, daarna beginnen de finales.
Omdat de eerste wedstrijden al om 13.00 uur beginnen, zijn alle kinderen van de groepen 8 om 12.00
uur vrij. De kinderen kunnen dan eerst naar huis om te eten en de voetballers worden dan om 12.45 uur
verwacht bij ‘de Koerbelt’.
We hopen op een sportieve middag en zouden het heel erg fijn vinden als er veel publiek langs de lijn
staat om onze voetballers aan te moedigen!
Naar inhoud

Betaaldag schoolreizen en kamp
Aanstaande maandag, 3 april, is de eerste betaaldag voor schoolreizen en kamp. Op maandag 1 mei is
de tweede betaaldag.
Wilt u het geld meegeven in een gesloten enveloppe met de naam en de groep van uw kind erop?
In het schema hieronder kunt u zien wat de kosten zijn.
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GROEP

PRIJS

BESTEMMING

0

€ 7,50

Kinderboerderij Dondertman in Holten

0/1

€ 10,00

Met Bello naar de Borkeld en de Poppe

1/2 en 2

€ 14,00

Giga Konijnenhol in Beerze

3

€ 17,00

Flierefluiter in Raalte

4

€ 30,00

Ouwehands dierenpark in Rhenen

5

€ 28,50

De Spelerij in Dieren

6

€ 25,00

Dolfinarium in Harderwijk

7

€ 14,50

Avonturenpark in Hellendoorn

8

€ 57,50

Kamp in Lemele

Naar inhoud

Verkeersexamen groepen 7
Op woensdag 5 april is er het praktisch verkeersexamen voor de kinderen uit de groepen 7. Een dag
later, op donderdag 6 april, is het theoretisch verkeersexamen. Het hele schooljaar zijn de kinderen al
bezig geweest met de voorbereidingen op dit examen. Er wordt in de vrije uren ook al flink geoefend voor
het praktisch verkeersexamen. Overal in Rijssen zie je groepjes kinderen of ouders met kinderen fietsen
om de route te verkennen.
We wensen onze leerlingen veel succes!
Naar inhoud

Kalender
3 april
5 april

Betaaldag 1 schoolreizen en kamp
Praktisch verkeersexamen groepen 7

5 april
6 april

Schoolvoetbal ronde 2
Theoretisch verkeersexamen groepen 7

11 april
12 april

Paasviering groepen 0, 1 en 2 in de Ark
Paasviering groepen 0, 1 en 2 in de Ark

12 april
13 april

Schoolvoetbal ronde
Paasviering groepen 3 t/m 8 in de eigen groep

14 april
16 april

Goede Vrijdag
Eerste paasdag

17 april
20 april

Tweede paasdag
Oudergebedsgroep

21 april
24 t/m 28 april

Koningsspelen
Meivakantie

1 mei

Betaaldag 2 schoolreizen en kamp

Naar inhoud
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