Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief kunt lezen over de volgende
onderwerpen:
-

Primair onderwijs in actie
Plannen rapportgesprekken
Formatie
Medezeggenschapsraad
Feestelijke afsluiting schooljaar
Agenda

Primair onderwijs in actie
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord: leerkrachten van basisscholen
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Wij
leggen u graag uit waarom wij ons zorgen maken en wij vragen om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel
leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg
dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan
groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep ‘POinactie’ (PO = primair
onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad
hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft
dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niets doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het
lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en
investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge
mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan
de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt het primair onderwijs steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem
telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
Op 27 juni zullen veel basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. In onderling
overleg met het hele team is besloten dat wij volledig achter de doelen van ‘POinactie’ staan, maar dat
Basisschool Müllerpier gewoon om 8.15 uur open gaat en om 8.30 uur start met de lessen.
Eén ouder en één leerkracht zullen onze school wel vertegenwoordigen in Den Haag bij de
overhandiging van de petitie aan premier Mark Rutte.
Rapportgesprekken plannen
Op 27 en 29 juni staan de laatste rapportgesprekken weer gepland. Groep 7 krijgt tijdens deze
gespreksronde ook het voorlopige schooladvies voor de middelbare school. Deze gesprekken duren
15 minuten per kind. De gesprekken voor groep 7 worden op 26 en 29 juni gevoerd.
U kunt via de schoolapp of via de website zelf het rapportgesprek voor uw kind plannen. Houdt u s.v.p.
bij het plannen van meerdere gesprekken voor uw kinderen rekening met minimaal 10 minuten
tussenruimte?

Formatie 2017-2018
Annemay van de Heuvel en Rogier de Bijl waren afgelopen schooljaar beiden voor één dag per week aan onze school
verbonden. Annemay stond één dag per week in groep 3 en Rogier de Bijl verzorgde op de dinsdagen de gymlessen.
Annemay heeft vanaf het nieuwe schooljaar een fulltime klas op een andere school binnen de RVKO.
Rogier de Bijl volgt de Pabo opleiding en zal vanaf augustus zijn stages volledig bij een andere school lopen.
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Robbert van de Velde komt vanaf het nieuwe schooljaar ons team versterken. Hij werkte voorheen in een groep 8
op een andere school. Robbert zal vier dagen per week de leerkracht van groep 8 zijn. Tot en met oktober
heeft meester Robbert op de donderdagen ouderschapsverlof. In die periode vervangt juf Iris hem.
Meester Robbert is ook vakdocent bewegingsonderwijs. Hij geeft op de dinsdagen aan verschillende groepen
gymlessen.
Iris Hoogenraad, Wendy Dettmeijer en Hanneke van der Hoeven zullen op verschillende dagen werkzaamheden
buiten de klassen uitvoeren. Deze taken zijn vooral gericht op het gedifferentieerd werken in de school (lesgeven op
verschillende niveaus).
Overige taken:
Intern begeleider: Janneke van ’t Wout
Conciërge: Sharmila Sowdagar
Directeur: Lisette Tobé
Medezeggenschapsraad
De notulen van de vergadering d.d. 30 maart 2017 zijn door de MR goedgekeurd. U kunt deze nalezen op de
website van de school. In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:
Voorbereiding schoolgids
Formatievoornemens
Educatief partnerschap met ouders
Vakanties en overige vrije lesdagen
Ondersteuningsprofiel PPO (Passend Primair Onderwijs)
Kwaliteitsenquête

Afsluiting schooljaar
Het is inmiddels een traditie aan het worden om het schooljaar gezamenlijk met kinderen, ouders en
leerkrachten feestelijk af te sluiten.
Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 7 juli van 11.00 uur tot 12.00 uur een kopje thee of koffie te
komen drinken!
Nadat de oudste kleuters ‘overgegleden’ zijn naar groep 3 worden alle hulpouders bedankt voor hun
geweldige inzet in het afgelopen schooljaar!
Om 12.00 uur start de zomervakantie!
Agenda
23 juni
27 juni
29 juni
4 juli
5 juli
7 juli
22 augustus

Rapport 3 mee naar huis
Rapportgesprekken (middag)
Rapportgesprekken (middag en avond)
Eindpresentatie groep 8
Picknick voor oudste kleuters
Eindfeest met overglijden kleuters en bedanken
hulpouders
12.00 uur start zomervakantie
Eerste schooldag 2017-2018

