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Belangrijke data



Dinsdag 20 juni: 8.45-10.00 uur informatiebijeenkomst over taallessen:
taalbevordering en ouderparticipatie voor ouders/verzorgers; hal Elegaststraat
Zondag 26 juni (en mogelijk maandag 27 juni): Suikerfeest: we wensen de
ouder(s), verzorger(s) en kinderen die deze dag vieren een hele fijne, gezellige en
feestelijk dag toe.

Zet alvast in uw agenda:



Woensdag 28 juni: 8.30-10.30 Ouderbedankochtend Vitruviusweg
Donderdag 29 juni: 8.30-10.00 Ouderbedankochtend Elegaststraat

Activiteiten
Iedere dinsdagmiddag van 15.00-15.30 uur Voorleeshalfuurtje Spilcentrum
Jagershoef/Prinsejagt op locatie Elegaststraat. Ben jij er ook bij?

Dinsdag 13 juni j.l. is Studio040 op onze school geweest bij het voorleeshalfuurtje.
Via onderstaande link kunt u dit filmpje bekijken
http://www.studio040.nl/nieuws/42064-succesvol-voorleeshalfuurtje-helpt-mettaalontwikkeling.html
Leuk om te kijken.

Waar zijn wij als school mee bezig
POinActie
Wat vindt het team van de Korenaar belangrijk:
 Kwaliteit van onderwijs, ook voor de toekomst gewaarborgd moet zijn
 Om dit mooie beroep aantrekkelijk te houden een eerlijk salaris betaald moet worden
 Dat de werkdruk, niet door met name administratieve rompslomp en verantwoordingsdruk
aan externen zo hoog mag zijn
 Ook in Eindhoven merken we dat er al te weinig vervangers beschikbaar zijn bij
bijvoorbeeld ziekte van een leerkracht
 Er daardoor regelmatig geen vervanger beschikbaar is, ook niet voor de Korenaar
 Het team van de Korenaar alle zeilen bijzet om ervoor te zorgen dat de kinderen (en u als
ouder, verzorger) hier zo weinig mogelijk last van heeft
 Het team zich hierin zeer flexibel opstelt, andere taken blijven liggen en de leerkracht gaat
voor de groep, een leerkracht die parttime werkt komt een dag extra werken (en regelt
thuis opvang voor de eigen kinderen)
 Dit zijn noodoplossingen die niet structureel ingezet kunnen worden
 Deze noodoplossingen ingezet worden om te voorkomen dat groepen opgesplitst moeten
worden of kinderen naar huis gestuurd worden
 Dit op een aantal collega scholen al de realiteit is
 Het tekort loopt hard op, daarom is het zo belangrijk dat jonge mensen voor dit prachtige
vak kiezen en met plezier, passie en ambitie dit beroep uit blijven oefenen
 Omdat er niets mooier is dan samen met ouder(s), verzorger(s), te werken aan de
ontwikkeling van kinderen = zij hebben de toekomst!
 Kinderen verdienen dus gemotiveerde en goed opgeleide leerkrachten!

Externen

