
 

 
 

 
Maandinfo januari 2019 

 
 
9 hoofdluiscontrole 
9 voorlichting middelbare school groep 8 
11 voorlichting middelbare school groep 8 
23 nationale voorleesdagen onderbouw 
 
 
Start nieuwe jaar 
Na een drukke periode van Sinterklaas en Kerst is januari een redelijk rustige maand. 
Hopelijk is iedereen goed uitgerust in de vakantie en kunnen we een frisse start 
maken in het nieuwe jaar. 
 
 
Vast dienstverband 
Aan het begin van dit schooljaar zijn wij gestart met een interim-ib-er: Imme Hagen. 
Inmiddels werkt Imme een aantal maanden bij ons op school en bevalt het haar erg 
goed. Imme heeft aangegeven in vaste dienst te willen komen. Wij zijn als school 
heel erg blij met haar besluit, omdat ze een goede ib-er is. Vanaf het nieuwe jaar 
komt Imme dus officieel bij ons in dienst. In de bijlage kunt u iets over Imme lezen, 
daar stelt zij zich aan u voor. 
 
 
Goed voornemen: 8.30 uur beginnen 
Beste ouders, wij willen graag om 8.30 uur beginnen met lesgeven. Dit kan alleen als 
alle kinderen op tijd komen en ouders op tijd de school verlaten. De gang is ook 
vanaf 8.30 in gebruik voor leesgroepjes. Helaas komt het nog regelmatig voor dat de 
leerkracht niet kan starten omdat er ouders op de gang staan. Hierbij een goed 
voornemen voor 2019 om allemaal op tijd te komen zodat onze kinderen op tijd 
kunnen starten. 
 
 
Voorlichting voortgezet onderwijs- 9 en 11 januari 
Januari is een belangrijke maand voor groep 8 om zich te oriënteren op de 
middelbare school. Zo zijn er open dagen van de middelbare scholen, komt er een 
voorlichting voor de kinderen van groep 8 van de Waldheim en Griftland op 
woensdag 9 en 11 januari en liggen er folders van middelbare scholen in de hal. Eind 
januari vindt er een definitief adviesgesprek plaats met ouder en kind. De inschrijving 
voor deze gesprekken is weer digitaal. Verder informatie hierover volgt nog. 
 
   

 



 

Voorleesdagen onderbouw- 23 januari 
De onderbouw doet dit jaar mee aan de nationale voorleesdagen. Vanaf 23 januari 
zullen we ouders en grootouders uitnodigen om voor te lezen in de klas. Na de 
vakantie zullen er intekenlijsten komen op het prikbord. Daar kunt u zich op 
inschrijven. In deze periode brengt de onderbouw ook een bezoek aan de 
bibliotheek om naar het voorlezen van het boek “een huis voor Harry” te luisteren. 
De datum voor dit bezoek volgt nog. 
 
 
Citotoetsen 
In de maand januari worden, zoals gebruikelijk, de citotoetsen afgenomen. Dit zijn 
onafhankelijke toetsen die twee keer per jaar plaatsvinden (in januari en juni). Naast 
de methodetoetsen en observaties van de leerkrachten geven deze toetsen een 
beeld over de vaardigheidsgroei van het kind op de verschillende leergebieden.   
Maandag 14 januari beginnen we met de afname. Tijdens de toetsweken zitten de 
kinderen regelmatig in een toetsopstelling om de rust en concentratie te 
bevorderen. 
Wij proberen het maken van een toets luchtig brengen: we zeggen de kinderen dat 
als ze hun best doen en de tijd nemen, we tevreden zijn. 
Goed uitgeslapen zijn, werkt bevorderend voor de concentratie. Dat is het enige 
aspect waar u als ouder op kunt letten in deze weken. 
 
 
Geen invallers 
Helaas is er een groot tekort aan invallers. Vorig schooljaar heb ik u hierover al een 
paar keer bericht. Dit is en blijft voorlopig een probleem in het onderwijs. Gelukkig is 
het ziekteverzuim op onze school beperkt en hebben we het tot nu toe intern kunnen 
oplossen. Uit de invalpool, waar wij gebruik maken, is meestal niemand beschikbaar. 
Wanneer er echter meerdere collega’s tegelijk ziek zijn, ontstaat er ook bij ons op 
school een probleem. Dan zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn klassen naar huis te 
sturen.  
Hopelijk hoeven we hier weinig of geen gebruik van te maken, maar 
wanneer de school niet meer in staat is de vervanging te regelen en er geen 
invallers zijn, dan geldt de volgende procedure: 

● Is de vervanging langer dan één dag: aan het eind van de (eerste) ziektedag 
krijgen de ouders een mail met de mededeling, dat de leerkracht van de 
betreffende groep afwezig is en dat er voor volgende dag geen opvang 
geregeld kan worden. De ouders wordt gevraagd hun kind thuis te houden. 
Op de dag erna worden de kinderen weer op school opgevangen. 

● Kinderen blijven niet langer dan één dag thuis. Volgens een roulatiesysteem 
blijven steeds andere groepen thuis, indien noodzakelijk. Ouders van de 
betrokken groep worden steeds de dag van te voren geïnformeerd via de 
mail. 



 

Mochten ouders niet in de mogelijkheid zijn, kinderen thuis op te vangen dan kan de 
betreffende leerling altijd naar school komen. Hij/zij zal dan in een andere groep 
opgevangen worden. Ouders zijn dan ook nooit verplicht hun kind thuis te houden. 
 
Naast het probleem van de invalkrachten, merken we ook dat het aanbod van 
leerkrachten beperkt is, en afneemt. Het wordt steeds lastiger om vacatures op te 
vullen. Een probleem waar heel het onderwijs mee te maken heeft. Het is echter te 
hopen dat de politiek deze negatieve spiraal tijdig weet te keren. 
 
 
Sylvestercross 
In de kerstvakantie hebben weer veel kinderen meegedaan aan de Sylvestercross. 
Leuk om te zien dat er ook dit jaar weer zoveel enthousiaste deelnemers waren. 
Gefeliciteerd allemaal met de sportieve deelname en inzet! 
 
 
 
 
 


