
 

NIEUWSBRIEF NR. 3 OBS DE BLAAK 
Contactgegevens van onze school:  

 

Telefoonnummer: 013-4689466 
 

Email: obs.de.blaak@opmaat-scholen.nl  
 

Website: www.obsdeblaak.nl 
 

 
 

Een woordje van de directie: 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Zoals u wellicht al heeft vernomen vanuit de media staat er op 6 november weer een landelijke 
onderwijsstaking gepland. OBS De Blaak is op 6 november dicht vanwege deze staking. In deze 
nieuwsbrief wil ik u hier verder over informeren.  
Ook wij hebben wekelijks te maken met het lerarentekort. OBS de Blaak hanteert een protocol voor 
ziektevervanging. Dit protocol is een onderdeel van het werkverdelingsplan waarmee onze teamleden en 
de MR hebben ingestemd. In deze nieuwsbrief kunt u zien welke stappen we volgen bij ziektevervanging.  
Aan dit protocol hebben we onlangs een stap toe kunnen voegen. We zijn namelijk een samenwerking 
aangegaan met R-Newt Kids. In onderstaande brief zullen we u hier verder over informeren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Janneke Swinkels, directeur 

Inhoud: 

Deze keer in onze nieuwsbrief:  

• Landelijke staking 

• Protocol ziektevervanging 

• Kids@school 
 

Landelijke staking 

Betreft: landelijke staking voor alle onderwijssectoren op woensdag 6 november 2019 
 

Tilburg, 28 oktober 2019 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op 6 november wordt in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandeld. Op die dag is er ook 
een landelijke staking voor het onderwijs gepland. Het lerarentekort, het imago van de beroepsgroep, 
de werkdruk en het salaris zijn redenen voor deze staking.  
Het lerarentekort komt ook voor ons steeds dichterbij. Een enorme zorg, want het leraren- en 
schoolleiderstekort is zo groot dat er in Nederland dagelijks klassen naar huis worden gestuurd.  
Één school heeft zelfs haar deuren al voorgoed moeten sluiten. Dit baart ons zorgen. Kinderen komen 
tekort als ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. De kinderen die de toekomst van Nederland 
zijn. Jullie kinderen. Onze kinderen.  
De ideeën die onze minister oppert zijn in onze ogen absurd. Ouders mogen 7 weken(!) voor de klas. 
Onbevoegde ouders mogen lesgeven. Een ongepast voorstel dat van ons vak, waarvoor we minimaal 
een 4 jarige Hbo-opleiding hebben gevolgd, een lachertje maakt. Een voorstel dat ons vak én de 
ontwikkeling van de kinderen niet serieus neemt. Jullie kinderen. Onze kinderen.  
De werkdruk in het onderwijs is, net als in veel andere beroepsgroepen groot.  
De verantwoordelijkheid die we dragen maakt een deel van deze werkdruk. We voelen ons 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Zorgen dat zij voldoende basiskennis hebben 
als zij de school verlaten. De druk van buitenaf over wat we kinderen moeten (aan)leren groeit ieder 
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jaar. Het onderwijs wordt steeds breder ingezet bij de opvoeding van kinderen. Jullie kinderen. Onze 
kinderen.  
  

Op 6 november 2019 zullen de schooldeuren op OBS De Blaak dan ook de gehele dag 

gesloten blijven. 

Iedere school geeft op eigen wijze invulling aan de staking. Wij realiseren ons dat zo’n stakingsdag voor 

veel ouders ongemak oplevert omdat zij moeten werken. Dat vinden wij vervelend, maar wij zien geen 

andere manier om vast te houden aan het doel om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Wij vragen u 

solidair te zijn met de staking van onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel en voor de 

opvang van uw kind die dag een andere oplossing te zoeken. Mogen wij rekenen op uw steun? Hartelijk 

dank!  

 

Kinderstad heeft een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor opvang in de ochtend, indien u dit als 

ouder nodig heeft. Uw kind kan worden opgevangen tegen vergoeding. Als u hiervan gebruik wilt maken of 

vragen heeft: leg dan z.s.m. contact met Marjon van Baest, directeur KC Grebbe. 

Marjon van Baest – Directeur KC Grebbe (m.vanbaest@kinderstadtilburg.nl)  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,   

Namens het team van OBS De Blaak: Janneke Swinkels- Heesakkers, directeur 
 
 

Protocol ziektevervanging OBS De Blaak 

Bijlage 1: Protocol ziektevervanging OBS De Blaak  
  
Omdat het niet altijd mogelijk is om personeel bij ziekte te vervangen, is er door het team van 
OBS De Blaak een protocol opgesteld. Bij een ziekmelding wordt gewerkt volgens 
onderstaand model:  

 Allereerst wordt een aanvraag ingediend bij de vervangingspool; 

 Wanneer er geen vervanger via de pool beschikbaar is, wordt bekeken of er in de 
klas een duo-partner werkzaam is. Is dit het geval, dan wordt deze persoon 
benaderd; 

 Is er geen duo-partner, dan komen overige collega’s in beeld;  
Is er ziekte op een dag dat een collega vrij is, dan wordt deze collega gebeld;  

 Is er niemand beschikbaar dan kijken we of er personeelsleden ‘vrijgeroosterd’/ 
ambulant zijn, die de groep kunnen overnemen;  

 We benaderen de collega’s van kids@school en we bekijken of er een medewerker 
beschikbaar is die de groep overneemt. Deze collega heeft geen 
onderwijsbevoegdheid en werkt aan een maatschappelijk thema. 

 Lukt het niet om een beschikbare collega te vinden dan wordt het noodplan “verdelen” 
besproken. De groep wordt opgedeeld in kleine groepjes en verdeeld over de 
groepen in school. Dit wordt tijdig gecommuniceerd naar het team; 

 Is dit ook niet mogelijk dan is de allerlaatste optie het huiswaarts zenden van de 
groep. We zullen de ouders hier zo snel mogelijk over informeren via een mail of 
bericht op onze schoolapp. 
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Inzet van Kids@school 

Datum: oktober 2019 

Betreft: Inzet Kids@school 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De schoolbesturen onder de vlag van T-PrimaiR en R-Newt Kids hebben in gezamenlijkheid 
een alternatieve oplossing bedacht voor het grote vervangerstekort in het primaire onderwijs: 
Kids@School.  
Kids@School biedt een alternatief dagprogramma aan, zodat kinderen niet opgedeeld 
hoeven te worden of zelfs naar huis moeten worden gestuurd.  
 
Graag stel ik R-Newt kids aan u voor; 
R-Newt Kids is het sociaal werk voor kinderen en hun ouders, we vinden het belangrijk dat 
kinderen opgroeien in een veilige omgeving waarin ze zichzelf mogen ontdekken en 
vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Onze expertise op jeugdthema’s zoals 
groepsprocessen bij kinderen, omgaan met social media en het stimuleren van sociale 
vaardigheden en zelfvertrouwen kennis benutten wij tijdens deze zoektocht. Dit doen wij door 
middel van  talentontwikkeling en maatwerk voor elk kind. De R-Newt Kids medewerkers 
verbinden het onderwijs en de wijk waar de ouders en kinderen zich bevinden.  
 
Kids@school op uw school 
OBS De Blaak zal gebruik maken van Kids@School wanneer er geen reguliere vervanger 
beschikbaar is. Wanneer Kids@School wordt ingezet, draaien de trainers van Kids@School 
een alternatief dagprogramma in de groep. De dagprogramma’s hebben allen een sociale 
maatschappelijke thema. Uw school heeft gekozen om met onderstaande thema’s te starten: 
Groep 1 t/m 4: Wereldkids 
Groep 5 t/m 8: Wereldkids 
 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen en/of opmerkingen 
zijn dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gaby Rog 
Coordinator R-Newt Kids  
V39 - Veemarktstraat 39 - 5038 CT Tilburg  
Tel: 013-5430140 / 06-22761323 
E-mail: gaby@r-newt.nl - Website: www.r-newt.nl 
 
 

 
Hartelijke groet! 

Team OBS De Blaak 

 


