
 

INFOBRIEF 28, februari 2019. 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Het schooljaar is alweer halverwege. We hebben u weer op de hoogte gebracht van hoe het gaat 

met uw zoon/dochter en de leerlingen in de groepen 7 en 8 hebben alweer hun (Pré-) advies gehad. 

De school is volop in ontwikkeling en tijdens teambijeenkomsten werken we aan steeds beter 

onderwijs. 

 

STAKING 

Ook merken we nu steeds meer van de schaarste aan leerkrachten in het (basis-) onderwijs. Er zijn 

een aantal collega’s die ervoor gekozen hebben (of kiezen) om eens van school te veranderen en 

(vaak) dichter bij huis te gaan werken. Er is veel vraag naar leerkrachten en dus is het op alle 

basisscholen steeds een heel gepuzzel om het vertrek van leerkrachten toch weer op te vangen met 

nieuwe leerkrachten. Het lukt ons soms net wel en soms net niet om een vacature in te vullen. 

Gelukkig is het na teleurstelling over het vertrek van een collega ook fijn om weer nieuwe collega’s te 

krijgen die met nieuwe ideeën en energie ons team versterken.  

Bij de drie groepen 5 is het afgelopen maand echter niet gelukt om een nieuwe leerkracht aan te 

trekken. Omdat het drie kleine groepen waren hebben we toen besloten om die groepen samen te 

voegen tot twee groepen 5 bij de al bekende leerkrachten voor de leerlingen. Het is lastig om dat in 

zo’n korte tijd te regelen en het is ook helemaal niet fijn om een groep kinderen weer anders in te 

delen. Voor zowel kinderen als ouders (en leerkrachten) toch een hele verandering waar je wel aan 

moet wennen. We doen ons uiterste best, maar zoals gezegd, er is krapte aan leerkrachten.  

Al met al maken we ons wel zorgen over het onderwijsbeleid in Den Haag. Er zijn heel wat 

actiepunten genoemd, een paar verbeteringen zijn al gerealiseerd, maar er is echt meer nodig om 

het (basis-) onderwijs weer goed op de kaart te krijgen bij ons bewindvoerders. Daar wordt nu ook 

wel over gesproken door onze ministers, maar ambtelijke molens draaien langzaam en de nood is 

hoog. In het hele onderwijs zien we dat er in Nederland niet voldoende geïnvesteerd wordt. In het 

basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten snel op. Steeds vaker 

moeten in Nederland leerlingen op onverwachte momenten naar huis gestuurd worden omdat er 

onvoldoende gekwalificeerde leerkrachten zijn. Het team op school moet in staat gesteld worden om 

een goed onderwijsklimaat te creëren: dat vergt investeringen. Het kabinet zal prioriteit aan het 

onderwijs moeten geven. Daarom zal onze school meedoen aan de staking op vrijdag 15 maart, en is 

er geen onderwijs.  

Wij realiseren ons dat dit voor ongemak gaat zorgen omdat uw kind dan niet naar school kan. 

Tegelijkertijd hopen we op uw begrip en dat u ons steunt in deze actie. Mocht u vragen hebben over 

de staking dan kunt u contact opnemen met de directie. 

VRIJDAG 15 MAART IS ER GEEN ONDERWIJS OMDAT WE DAN STAKEN 

 

 



 

Schoolapp 

Op dit moment krijgt u wekelijks een berichtje van de leerkracht over hoe het 

gaat in de groep.  We zullen na de carnavalsvakantie overstappen op de 

schoolapp.  

Op dit moment wordt er druk geoefend en getest door de leerkrachten en zijn 

er testberichtjes verstuurd. Die testberichtjes gaan we nog weghalen zodat de 

schoolapp vanaf volgende week echt gebruikt kan worden. 

 

Volgende week stuur ik u een apart bericht met de uitleg / stappen die u 

nodig heeft om de schoolapp op uw telefoon te installeren. 

 

De infobrief blijft wel bestaan. Ik zal u blijvend (ongeveer) maandelijks van 

informatie blijven voorzien/ 

Afspraken op school 

Dit schooljaar werken we met gezamenlijke afspraken die we ook met de leerlingen hebben 

besproken. Op die manier werken we allemaal hetzelfde en is het voor de leerlingen duidelijk wat er 

van ze verwacht wordt. Graag deel ik deze afspraken ook met u zodat u op de hoogte bent. 

 

 

Algemeen: Gang: 

 

Toiletten: 

 

Speelplaats: 

 

Computerlokaal: 

 

Wij respecteren dat 
iedereen anders is.   
                                
Wij laten zien wat we 
kunnen. 
 
Wij letten op onszelf en 
passen op de ander.  
 
Wij lopen rustig door 
het gebouw.   
                                            
Wij luisteren naar 
elkaar.     
                                                   
Wij gaan netjes en 
voorzichtig met 
materiaal om. 
 
Wij praten op een 
rustige manier.  
                                         
Wij halen hulp, als het 
nodig is.           
 

Ik loop meteen naar de 
plek waar ik zijn moet. 
 
Ik hang mijn jas aan de 
kapstok en leg mijn tas 
op de afgesproken 
plek. 
 
Ik houd de gang netjes 
en opgeruimd. 

Ik ben zuinig met wc-
papier, water en zeep. 
 
Ik was na het 
toiletgebruik mijn 
handen. 
 
Ik houd de wc-netjes. 
 
Ik laat een ander met 
rust op de wc. 
 
Ik ga meteen terug naar 
de klas. 
 

Ik sluit niemand buiten. 
 
Ik deel spullen met 
anderen. 
 
Ik verzamel op de 
afgesproken plek als de 
bel gaat. 
 
Ik loop samen met de 
leerkracht en de groep 
naar binnen en naar 
buiten. 
 
Ik loop met de fiets aan 
de hand. 
 
Ik vraag aan de 
pleinwacht of ik naar 
het toilet mag. 
 
Ik laat het schoolplein 
netjes achter. 
 

Ik laat een ander rustig 
werken aan de computer. 
 
Ik ga alleen op internet als 
de leerkracht dit aangeeft. 
 
Ik laat de werkplek netjes 
achter. 
 

 

Samen 

 

Lekker actief 

 

Met plezier 

 



 

 

 

Verkeersveiligheid rondom de school 

“Verkeersveiligheid is een thema dat bij basisscholen hoge 

prioriteit heeft. Tijdens het halen en brengen van de kinderen is 

het rondom de school vaak een drukte van belang. Kinderen 

worden met de auto gebracht, lopen en fietsen zelfstandig naar 

school en treffen elkaar allemaal in de nabije omgeving van de 

school. Zo ook bij “De Rank” aan de Koekoekstraat/Reigerlaan in 

Helmond. 

  

Het vraagt creativiteit, inzet en samenwerking om hier zo mee 
om te gaan, dat dit allemaal in goede harmonie verloopt. En dat 
de verkeersveiligheid voor ons allen, maar met name de 
kinderen niet nadelig wordt beïnvloed.  

 

 Om een beeld te krijgen van de situatie bij onze school, vragen wij uw medewerking door de vragen 

van deze enquête in te vullen. Uw antwoorden zijn heel belangrijk. Ten eerste omdat u (wellicht 

dagelijks) de situatie meemaakt én omdat voor eventuele veranderingen uw medewerking 

noodzakelijk is. De enquête is geheel anoniem in te vullen. Alleen als u zich actief wil inzetten voor de 

verkeersveiligheid rondom school kunt u uw gegevens achter laten (vraag 16). 

  

U kunt de enquête invullen door te klikken op de volgende link: 

 
https://nl.surveymonkey.com/r/Toermalijn-Helmond 
  

Alvast hartelijk dank namens de school en de kinderen!” 

 

Informatie vanuit de LEV-groep 

LEV staat voor Leven en Verbinden en dat is precies wat wij doen. We verbinden mensen met elkaar 

in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Wij zijn er voor iedereen die: 

• vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken, formulieren 

• actief wil zijn in wijk of buurt 

• meer wil weten over vrijwilligerswerk. 

Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op 

persoonlijk of professioneel vlak, als (wijk-)bewoner, vereniging, vrijwilliger of beroepskracht. In de 

bijlage bij deze infobrief treft u informatie aan over interessante en leerzame trainingen / 

bijeenkomsten. 

 

 

Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we zijn er 

heel benieuwd naar. Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten (adjunct-directeur) 

https://nl.surveymonkey.com/r/Toermalijn-Helmond

