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Dinsdag 6 maart: MR-vergadering locatie Vitruviusweg 20.00 uur
Dinsdag 6 t/m donderdag 8 maart: proef eindcito basisonderwijs (zie hieronder)

Activiteiten
HALT: online veiligheid
Op maandag 19 maart komt HALT in onze groepen 7 en 8 lessen verzorgen over online
veiligheid. Steeds meer kinderen maken gebruik van social media. De kinderen die gebruik
maken van social media worden ook steeds jonger.
Wilt u als ouder informatie hoe u daar het beste mee om kunt gaan ?
Lees dan de bijlage en bezoek onze voorlichtingsavond over online veiligheid op maandag
19 maart op onze locatie Vitruviusweg om 19.30 uur.
In de bijlage vindt u een informatieblad over deze bijeenkomst met daaronder een
invulstrookje. Als u interesse heeft, vul dan het strookje in en lever het in bij de leerkracht
van uw kind.

Voorleeshalfuurtje

Waar? Locatie Elegaststraat
Wanneer? Op dinsdagmiddag 20 februari 2018 van 15.00-15.30 uur is er weer een
voorleeshalfuurtje.
Deze week, donderdag 8 maart, krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 3 een brief over het
voorleeshalfuurtje mee naar huis.

Waar zijn wij als school mee bezig
Herhaald bericht: Proefcito
Op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 maart maken de leerlingen van de groepen 8 de
proefcito. Voor hen is dit een goede oefening, zodat er in april, als ze de eindtoets 2018
maken, geen vragen en onverwachte zaken meer zijn.

Ze weten dan ook hoeveel tijd ze nodig hebben of ze dus sneller moeten werken of dat ze
juist iets meer tijd kunnen nemen.
Onze ervaring is dat het veel kinderen meer zekerheid geeft waardoor ze de eindtoets in
april beter maken dan de proeftoets.

Vervangers-problematiek: wordt uw kind straks naar huis gestuurd?
Juffen en meesters worden ook wel eens ziek, wisselen van baan of zijn tijdelijk uit de
roulatie door zwangerschap of ouderschap. Als dat het geval is wordt er hard gezocht naar
goede vervanging. Dat kan iemand zijn uit het team die deze dag(en) geen klas heeft of
iemand uit een externe vervangerspool. Ons uitgangspunt is dat we het zo degelijk mogelijk
willen regelen voor de klas zodat de kinderen goed les krijgen met het liefst een vertrouwd
gezicht voor de klas.
Op de Korenaar lukt het nog steeds om vervanging voor klassen te vinden. Al wordt dit
steeds lastiger. Het is niet voor niets dat er gestaakt wordt door onderwijzers. Door het
jarenlang stelselmatig achterstallig onderhoud plegen op het basisonderwijs is het
lerarentekort nu écht voelbaar. In 2022 is er een tekort van 4100 fulltime onderwijzers! Dat
gaan wij natuurlijk ook merken. Nu al is het vinden van een vervanger erg lastig. Ze zijn op of
krijgen binnen de kortste keren een vaste baan elders aangeboden.
Als je naar de landelijke trend kijkt mag het wonderlijk genoemd worden dat het ons is gelukt
nog geen klassen naar huis te sturen. Sinds kort houdt de site lerarentekortisnu.nl bij welke
oplossingen er zijn genomen voor het tekort aan invallers en leerkrachten.
Om u een beeld te geven van de cijfers:
LANDELIJKE METING JANUARI/FEBRUARI 2018
Leerlingen naar huis gestuurd
Onbevoegde voor de klas
Klas verdelen over andere klas
Parttimer komt extra werken
Gepensioneerde voor de klas
IB, begeleider, directie voor de klas

39.639 leerlingen*
32.553 leerlingen
27.863 leerlingen
42.227 leerlingen
6.885 leerlingen
32.624 leerlingen

( * Correcte term: leerlingendagen. Het gaat hier niet per se om het absoluut aantal unieke
leerlingen. Wanneer een klas van 25 kinderen 3 dagen wordt verdeeld, telt dit dus als 75
leerlingdagen. Wordt dezelfde klas de dag er op naar huis gestuurd, telt dit ook als 25
leerlingendagen.)
De Korenaar en het SKPO zetten alle zeilen bij om bij het uitvallen van leerkrachten een
goede vervanger te vinden. U snapt dat een begeleider of IB-er voor de klas ook niet altijd
lang houdbaar is omdat de begeleiding van kinderen ook erg belangrijk is; zeker op onze
inclusieve school. Natuurlijk willen we zo min mogelijk verschillende gezichten voor de klas
maar met het landelijke (oplopende) tekort aan personeel snapt u wellicht dat dit niet altijd
haalbaar is.

Externen
Opschoondag Jagershoef zaterdag 17 maart 2018
Op zaterdag 17 maart is er voor u een opschoondag in de wijk Jagershoef.
U kunt uw grof huisvuil brengen naar het parkeerterrein voor de kerk aan de Koning
Arthurlaan.

U kunt uw oude spullen in een daarvoor bestemde afvalcontainer kwijt, ook uw oud ijzer kan
in een container.
U kunt uw spullen brengen tussen 10.00 en 13.30 uur.
Wat mag er NIET: alle soorten tegels, bouw- en sloopafval, spoorbielzen, glas, asbest,
auto- en fietsbanden, (klein) chemisch afval en gevaarlijke stoffen, afgewerkte oliën,
kadavers.
U KUNT WEL UW GROENAFVAL KWIJT IN EEN SPECIALE CONTAINER
Wij zorgen voor een kinderactiviteit die dag. Voor u staat een kopje koffie klaar.
LET OP: deze dag is alleen voor bewoners van Jagershoef. Het is mogelijk dat we u vragen
zich te legitimeren. Het is niet mogelijk om bij u thuis de aangeboden spullen op te halen,
vraag uw buren om u te helpen.
Deze dag wordt u aangeboden door vrijwilligers van Jagershoef, samen met de gemeente
Eindhoven en Wooninc. INFO : 06-13437198.

Actie voedselbank tijdens opschoondag
Beste Ouders en buurtgenoten.
Op 17 maart is er weer een opschoondag in de wijk Jagershoef.
Dit jaar ondersteunen wij, tijdens deze opschoondag, de VOEDSELBANK .
U kunt op deze dag van 10.00 uur tot 13.30 uur uw gulle gaven, inleveren bij de kerk.
Steun de Voedselbank met een pot groente / jam / of pasta.
Met vriendelijke groeten de vrijwilligers van Jagershoef.

Aanbod Kinderuniversiteit van Tilburg University
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit een aantal colleges speciaal voor kinderen
uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en
leergierige kinderen kennis maken met wetenschap.
De hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles over het collegeonderwerp af weten.
Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden
ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de scholen en natuurlijk door de
hoogleraren.
Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
We verheugen ons erop om leerlingen van uw school bij volgende kindercolleges te kunnen
verwelkomen!

Met vriendelijke groet namens het team van de Kinderuniversiteit.

Informatie bureau Leerplichtplus gemeente Eindhoven
Onderwerp: Advies offerfeest 2018
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor een aantal van u zal het Offerfeest dat dit jaar plaatsvinden op
dinsdag 21 augustus 2018.
De volgende regels dient de school op te volgen bij het verlenen van verlof met als reden
“Offerfeest aansluitend aan de schoolvakantie die zij samen met familie in het buitenland
willen vieren” in de week van 20 tot en met 24 augustus 2018
Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek is het volgende van belang:
Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de
duur van de religieuze verplichting.
-

Landelijk is als richtlijn afgesproken dat er voor deze verplichting één schooldag
vrij genomen kan worden.

-

Er is geen sprake van wel of niet verlenen van verlof door de directeur van de
school. Een mededeling van de ouders, minimaal 2 dagen van tevoren, dat een
religieus feest gevierd gaat worden volstaat.

Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één
dag.
Indien de leerling meer dan één dag afwezig is moet dit gemeld worden door de school als
ongeoorloofd verzuim en gaat de leerplichtplusambtenaar over tot het opmaken van een
proces-verbaal tegen ouders wegens overtreding van de leerplichtwet.
In de volgende gevallen mag in ieder geval geen extra verlof worden gegeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

familiebezoek in het buitenland
goedkope vliegtickets;
omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode;
eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
samen reizen;
kroonjaren;
sabbatical;
wereldreis/verre reis.

Met vriendelijke groet,
de leerplichtplusambtenaar
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