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Hulpouders, bedankt!  

Afgelopen vrijdag is de school door ouders in kerstsfeer ge-

bracht. Ook hebben een aantal ouders zich ingezet om de 

school van buiten te voorzien van kerstverlichting. Erg leuk 

allemaal en sfeervol! Bedankt voor jullie inzet! 

 

KERST 

Afgelopen week heeft u een informatiebrief ontvangen 

over Kerst op de Toermalijn. Dinsdagavond 24 december 

bent u van harte welkom in de Engelmunduskerk. Zie bij-

lage onderaan dit informatiebulletin. 

 

Leraren te kort 

Onlangs heeft het personeel uit het onderwijs een stakings-

dag gehad. Ook de Toermalijn was op 6 november jongst-

leden gesloten.  

In de weken daarna werd het onderwijs hervat alsof er 

niets aan de hand was. Uw kind heeft iedere dag onder-

wijs gehad, dus zo op het oog zou je zeggen dat er van 

een lerarentekort geen sprake is op De Toermalijn.  

Het tegendeel is echter waar. De schaarste op de arbeids-

markt voor onderwijzend personeel raakt ook ons hard.  

 

Enkele jaren geleden beschikten we nog over een inval-

pool. Wanneer er een leerkracht ziek was, op training 

moest of een verlofdag had kon je meerdere leerkrachten 

uit deze pool bellen en je had een vervanger geregeld. 

Sinds vorig jaar is deze pool opgedroogd en vanaf dit jaar 

merken we dat er ook heel weinig invulling is wanneer er 

langdurige of permanente vacatures zijn.    

Om dit te ondervangen hebben de scholen van Atlant Ba-

sisonderwijs de vervangers op schoolniveau in de formatie 

gezet. Dat betekent dat iedere school als een soort vang-

net met zijn eigen personeel de dagen moet organiseren 

wanneer er teamleden afwezig zijn door ziekte, verlof of 

cursussen. Wij noemen dit de flexibele schil. Hierin zitten on-

der andere onderwijsassistenten, leerkrachten en stagiaires 

die zorgdragen voor alle extra ondersteuning op school. Ze 

begeleiden bijvoorbeeld kleine groepjes met lezen en re-

kenen, geven verlengde instructie en helpen bij het ver-

werken van de lesstof. Ook bieden zij ondersteuning aan 

kinderen die dit nodig hebben vanwege bijvoorbeeld leer- 

en/of gedragsstoornis.   

 

Echter als iemand zich ziekmeldt, is er nu geen invalleer-

kracht meer om in te zetten als vervanger. Onze eigen 

flexibele schil is, behalve ondersteuningsschil, ook onze in-

terne vervanging. Wanneer er dus een leerkracht ziek is zul-

len we in onze eigen organisatie de oplossing hiervoor 

moeten zoeken. 

  

Afgelopen weken zijn onrustig verlopen qua ziekte en ver-

vanging. 

De leerkracht van groep1/2B is ziek. De leerkracht die 

naast haar staat zal vanaf deze dag hele weken gaan 

draaien. De woensdagen redt zij niet vanwege de zorg 

van kleine kinderen thuis. Wij zijn blij met de extra inzet van 

deze leerkracht, maar realiseren ons ook dat dit een pittige 

periode voor haar zal zijn. Juist nu wij zo zuinig moeten zijn 

op onze mensen. 

Op woensdag 4 december hebben wij de ouders van de 

groep gevraagd de kinderen thuis te laten. Op de overige 

woensdagen hebben we een (bevoegde) ouder bereid 

gevonden om de groep les te geven.  

 

Deze week is ook de leerkracht van groep 4 afwezig en de 

invaller meldde zich maandag en dinsdag ziek, gelukkig 

kunnen we het opvangen met mensen uit onze flexibele 

schil en kunnen IB en directie de ondersteunende taken 

overnemen.  

Later deze week meldde ook de andere leerkracht van 

groep 4 zich ziek. Vandaag heeft de stagiaire samen met 

onze onderwijsassistent de groep gedraaid.  

 

Wij zijn blij dat het gelukt is om, naast de ene ochtend in 

groep 1/2B, alle kinderen de afgelopen weken naar school 

te laten gaan. We weten hoe hard de kinderen het onder-

wijs nodig hebben en gunnen hen een zo vloeiend moge-

lijke ontwikkeling. Wij maken ons echter zorgen over wat er 

gaat gebeuren wanneer er een griepepidemie vat krijgt 

op het team.   

U zult begrijpen dat bovenstaande oplossingen veel vra-

gen van de leerkrachten, maar ook een duidelijke wissel 

trekken op het onderwijsaanbod en de ondersteuning voor 

onze kinderen.  

In zekere zin bevinden wij ons nog in een gelukkige situatie. 

Wij hebben voor al onze groepen een leerkracht staan en 

we hebben nog een flexibele schil. Ook zijn de mensen in 

ons team relatief weinig ziek. Helaas is op veel scholen in 

Nederland de situatie al veel nijpender.  

  

Wij hopen u met deze informatie mee te hebben kunnen 

nemen in de problematiek waar wij als team voor staan 

met onze school.  

 

Op tijd starten 

We merken (vooral in de kleutergroepen) dat leerlingen de 

laatste tijd steeds later in de klas komen. Graag willen we 

de ouders vragen op tijd te komen (en te gaan) zodat de 

leerkrachten op tijd met de les kunnen beginnen. 

 

Schaken met de plusklas 

Op donderdagochtend leren 10 kinderen uit de groepen 

5-8 schaken. Daarnaast zijn er nog 12 leerlingen die al kun-

nen schaken en daarom aan-

schuiven om de beginners te 

helpen en/of elkaar uit te 

dagen tot een spelletje 

schaak. Na het pionnenspel, 

de paardensprong en de ro-

kade geoefend te hebben, 

kunnen alle kinderen nu een 

(volledig) spel spelen. In de 

klas wordt er druk verder ge-

speeld. Wie weet ook een 

idee om in de kerstvakantie 

thuis te doen.....  

 

Op 2 februari is het scholenschaaktoernooi waar de kin-

deren zich voor kunnen inschrijven. We hopen natuurlijk op 

veel deelnemers! 

 

Agenda: 

Donderdag 19 dec: Kerkvieringen (tijden zie Kerst info) 

Donderdag 19 dec: Iedereen 12.00 uur uit! 

Donderdag 19 dec: 18.00-19.00 Kerstdiner 

Vrijdag 20 dec: groep 1 t/m 4 vrij  

Vrijdag 20 dec: groep 5 t/m 8 12.00 uur vrij 



 


