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Update vervanging/bezetting 

Wij merken dat het steeds lastiger wordt om groepen te beman-

nen. Meerdere collega’s krijgen te maken met positief geteste 

gezinsleden. Doordat velen van ons de booster hebben gehad, 

kunnen wij toch bijna alle groepen bezetten. Afgelopen week 

hebben wij enkele groepen in quarantaine moeten zetten maar 

ook enkele groepen thuis moeten laten i.v.m. gebrek aan ver-

vanging. Verschillende leerkrachten hebben weer extra gewerkt 

en dat is natuurlijk heel fijn! 

 

De alternatieve schoolweek 

Het lerarentekort in de scholen van Atlant, Fedra en OPO  

IJmond loopt dit schooljaar zo hoog op dat het naar huis  

moeten sturen van klassen onvermijdelijk is. Dit vormt een grote 

bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs én voor het wel-

bevinden en werkgeluk van onze medewerkers. 

 

Op de Toermalijn wordt het in deze tijd goed zichtbaar hoe lastig  

het is een school te draaien in tijden van personeelstekort. Helaas 

is dit op andere scholen al veel langer zichtbaar en merkbaar. 

Groepen worden bemand door onbevoegden of worden naar 

huis gestuurd. Binnen Atlant hebben wij hier wekelijks mee te ma-

ken en dit baart ons zorgen. 

 

Op 26 oktober 2021 heeft u een bericht ontvangen over ‘De al-

ternatieve schoolweek’. Atlant, Fedra en OPO IJmond staan 

voor goed onderwijs én werkgeverschap. Om het lerarentekort  

de komende jaren zo goed mogelijk op te vangen zijn wij een 

onderzoek gestart naar de alternatieve schoolweek als moge-

lijke oplossing voor al onze scholen. Onder begeleiding van Ni-

cole van Rens hebben de klankbordgroepen (ouders, directeu-

ren en leerkrachten) al verschillende bijeenkomsten gehad. Ook 

is er overleg met de GMR van alle deze besturen. 

 

Binnenkort zal er gekeken worden naar de communicatie 

rondom de alternatieve schoolweek. Het is belangrijk om ieder-

een hierin mee te nemen en dit gebeurt op dit moment te wei-

nig. Wel kan iedereen een kijkje nemen op de website via onder-

staande link. Zodra wij meer weten zullen wij u informeren.  

 

De nieuwe schoolweek – De nieuwe schoolweek 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op don-

derdag 20 januari 15:00 uur mogen van alle Atlantscholen enkele 

kinderen de Raadszaal van het gemeentehuis bezoeken. De kin-

deren krijgen dan voorlichting hoe de gemeenteraad werkt. Ge-

meenteraadsleden, wethouder en waarschijnlijk ook de burge-

meester, zullen aanwezig zijn. 

Kinderen kunnen die middag als expert in gesprek gaan met bo-

vengenoemde vertegenwoordigers en onderwerpen inbrengen 

die voor hen belangrijk zijn. Hierbij kunt u denken aan thema's 

zoals geluk, klimaat, kinderrechten, de toekomst en veiligheid. 

Vanuit de Toermalijn zullen er twee leerlingen uit groep 8 aanwe-

zig zijn en één leerling uit groep 7. Zij zullen later in de klas verslag 

doen van hun bezoek.  

 

De Nationale Voorleesdagen 26 jan t/m 5 feb 

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, het vergroot de 

woordenschat én het taalbegrip van kinderen. Het doel van De 

Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan 

kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Maar ook voor kinderen 

die wél zelf kunnen lezen is het fijn om de leesmotivatie te verg-

roten. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en 

jongeren of ze lezen of niet. Lezen is noodzakelijk voor leren, ze-

ker het leren op school. Wie goed leest en verhalende en infor-

matieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikke-

len. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten hel-

pen je kind en tiener ook om zich beter in te leven en om meer 

begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in de 

samenleving. 

 

 
 

Ouders gevraagd voor de bibliotheek 

Inmiddels werken wij alweer een geruime tijd met schoolbiblio-

theek op school. De kinderen hebben de keuze uit de allernieuw-

ste boeken die wij krijgen aangeleverd vanuit de bibliotheek.  

Net als bij de 'echte' bibliotheek kunnen de kinderen ruilen met 

hun eigen pasje en krijgen zij advies bij het kiezen van bepaalde 

boeken. Er zijn een aantal ouders die ons daarbij helpen, wat 

heel erg fijn is! 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om op donder-

dag, om de week, te helpen. 

De bibliotheek is open van 8.40 uur tot ongeveer 10.30 uur. Er 

wordt geruild volgens een rooster dus er komen steeds kinderen 

uit een klas, boeken inleveren en ruilen.   

 

Lijkt het u leuk om dit te toen, laat dit dan weten aan: 

Juf Linda (linda.offerman@atlantbo.nl) of   

Juf Natascha (natascha.voorn@atlantbo.nl) 

 

Een keertje meekijken wat precies de bedoeling is, kan uiteraard 

ook. De koffie staat klaar! 

  

Agenda: 

Ma 31 jan t/m vrij 4 feb: toetsweek 
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