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een wekelijkse uitgave van Kindcentrum

KLEINERF, De Mortel

STAKING!
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari staat een tweedaagse landelijke onderwijsstaking op de agenda. Staken is in eerste instantie een individueel recht. De staking is een initiatief van de vakbonden in het onderwijs.

Bijna 100% van het team van KC Kleinerf wil graag staken en dat betekent dat de
school op deze dagen dicht zal zijn. Wij zien dat het niet meer vanzelfsprekend is dat
de kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. De kwaliteit van het Nederlands onderwijs staat zwaar onder druk. En dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling van onze
kinderen en daarmee voor de hele Nederlandse samenleving.

•
•
•

•

•
In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het basisonderwijs geen leraar voor de
klas, dit loopt op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028.
Het aantal kinderen per klas neemt toe, klassen worden opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd, wat op onze
school al een keer is voorgekomen.
Steeds vaker hebben kinderen geen bevoegde leerkracht voor de klas en moeten scholen overstappen naar
een vierdaagse schoolweek.
Zoals vandaag bekend gemaakt wordt, leerlingen krijgen door het lerarentekort in het basisonderwijs
minder kennis mee, met name het niveau van het lezen, een probleem waar vervolgens docenten op de
middelbare scholen mee worden opgezadeld. Ook dit wordt veroorzaakt doordat kinderen niet een eigen
leerkracht meer hebben vanwege het lerarentekort.
Evt. meer informatie over de staking: AOB en/of CNV Onderwijs

Met al deze ontwikkelingen doen we kinderen tekort en daarom hebben we besloten, ook al wordt er door het bestuur niet doorbetaald, om mee te doen aan deze landelijke onderwijsstaking. Hieraan wil ik als locatieleider toevoegen dat ik merk dat salaris allang niet meer de grootste drijfveer is voor de staking. Het feit dat de status van
het beroep zo laag is geworden dat steeds minder mensen voor het beroep gaan kiezen en dat de politiek veel
maatschappelijke problemen op het bordje van het onderwijs legt om op te lossen, zit ons vooral dwars. Om dan
het personeelstekort op te lossen door minder gekwalificeerd personeel voor de klas te zetten, gaat ten koste aan
de kwaliteit van het onderwijs. Dit is een handige noodoplossing, maar op deze manier wordt er niet de juiste
zorg verleend aan uw kind. Wij willen ons prachtige beroep met liefde en plezier uitoefenen en daar zijn we ook
goed in, maar overvraag ons niet……
Wij hopen dat u hiervoor begrip op kunt brengen, het gaat om uw kind....én onze toekomst!!
Team basisschool KC Kleinerf,
De Mortel.

Deze brief werd eerder
via het ouderportaal gepubliceerd.

STUDIEDAG TEAM

CARNAVAL OP KLEINERF

Maandag 27 januari

De kinderen van
groep 0 tot en met 8 zijn vrij.
Peutergroep is wel aanwezig.

VOORJAARSVAKANTIE
24 februari tot en met 29 februari

RAPPORT / OUDERCONTACT
Op vrijdag 24 januari brengen de kinderen hun eerste
rapport mee!
Vanaf dinsdag 28 januari worden oudergesprekken
naar aanleiding van dit rapport ingepland.
Een rapportje met de Cito-scores volgt overigens op
20 februari.
Ouders ontvangen via het Ouderportaal een mailtje
waarmee ze kunnen intekenen voor een bepaalde dag
en tijdstip.

Op vrijdag 21 februari viert Kleinerf carnaval.
Hoe het programma er uit ziet?
Nog even geduld en je leest het in ‘t Blaaike en/of
via het Kleinerf-ouderportaal!

MILOO
Begin februari stapt Kleinerf over op MILOO,
het nieuwe digitale leerplein.
Tot dan werken we op de pc nog met SKOOL.
De kinderen gebruiken al enige tijd hun eigen Chromebook en Miloo wordt straks leidraad.

Als er geen mail is ontvangen, wellicht even bij uw
spam of niet-gewenste kijken.

ADVIESGESPREKKEN
Vanaf 10 februari staan de adviesgesprekken voor
groep 8 gepland. Tijdens deze gesprekken wordt
advies gegeven voor de keuze van een vorm van
voortgezet onderwijs.
Ouders ontvangen via Ouderportaal een mailtje waarmee ze kunnen intekenen voor een bepaalde dag en
tijdstip. Duur van het gesprek is 30 minuten.
Als er geen mail is ontvangen, wellicht even bij uw
spam of ongewenste mail kijken.

KINDERRAAD KLEINERF
De volgende vergadering van de
kinderraad is op donderdag
19 maart.
De kinderraad vergadert van
14:45 uur tot 15:15 uur.
Meester Peter begeleidt de raad.

De digitalisering in het basisonderwijs krijgt steeds meer
vorm. Traditionele leermethoden en klassikale werkvormen maken plaats voor gepersonaliseerd-, onderzoekendleren en eigenaarschap.
De beschikbaarheid van digitale- en adaptieve leeromgevingen en de inzet van individuele en mobiele
devices neemt toe. Belangrijk dus om de inzet en het gebruik hiervan in het onderwijsproces veilig en stabiel te
te laten verlopen..
Miloo is de nieuwe dienstverlening van Skool die aansluit bij de wensen van een moderne school als Kleinerf.

