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Vanuit de directie

Koffieochtenden
Na de voorjaarsvakantie beginnen de koffieochtenden weer. Wanneer
de groep van uw kind(eren) “aan de beurt” is, bent u dan weer van
harte welkom om ‘s morgens een kop thee of koffie mee te drinken.
Ouders kunnen dan onderling in gesprek raken, maar soms zijn er ook
specifieke vragen die ouders voor school hebben en andersom.

De koffieochtenden staan aangegeven in de agenda van de website en
op de koelkastkalender.

Aanmelden broertjes en zusjes
Vanwege de komst van De Bosuil hebben we wat meer ruimte dan voorheen om leerlingen aan
te nemen. Echter, om zeker te weten dat leerlingen tijdig aangemeld zijn, bij deze weer de
regelmatig terugkomende reminder: mochten jongere broertjes of zusjes van leerlingen van
onze school nog niet zijn aangemeld, doe dat dan snel.

Mocht u twijfelen of uw jongste kind(eren) staat / staan aangemeld, kunt u Karin Visser via
k.visser@uilenburcht vragen dit te controleren.

Schoonmaakperikelen
We hebben een bijzonder roerige tijd achter de rug met ons schoonmaakbedrijf en de
schoonmakers. Twee jaar geleden kregen we nieuwe schoonmakers op De Uilenburcht en in
het begin waren we erg tevreden over de schoonmaak. Dat tevreden gevoel is in de loop van
de tijd echter nogal afgenomen.

We hebben herhaaldelijk aangegeven dat we de school niet schoon genoeg vinden, waarbij
toiletten en klaslokalen de eerste prioriteit zijn. Het heeft niet tot het gewenste resultaat
geleid. In de weken voor de voorjaarsvakantie hebben we het schoonmaakbedrijf een
ultimatum gesteld wat tot gevolg heeft gehad dat het contract met de schoonmakers is
beëindigd. Dit heeft wel geleid tot een aantal dagen vieze toiletten, niet geleegde
prullenbakken, tafels en vloeren die niet schoon gemaakt waren.
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Gelukkig is het schoonmaakbedrijf afgelopen week aan een inhaalslag begonnen. We hopen
snel weer dagelijks een schone school te hebben!

Zoals u weet is het momenteel niet eenvoudig om snel weer goed personeel te vinden. Daar
heeft het schoonmaakbedrijf ook last van. Er is een vacature uitgezet, die we hieronder ook
met u delen. Misschien heeft u zelf interesse of kent u iemand die op zoek is naar werk. In
overleg is er best veel mogelijk bij het schoonmaakbedrijf, qua uren en werktijden. Als u
belangstelling heeft (of iemand anders die u kent), neem dan contact op met
schoonmaakbedrijf FSO. Niet met ons, want wij huren het bedrijf in. De schoonmakers zijn dus
niet in dienst van de school, maar van FSO. (Annelies Schilling)

Koersplan
Op school werken we aan het schoolplan voor de komende vier schooljaren, op stichtingsniveau
gebeurt dit met het vullen van het koersplan. Uiteraard hebben deze twee strategische plannen
veel met elkaar te maken.

Het koersplan wordt het resultaat van het werk van het bestuur en stafbureau van De
Oorsprong, het directeurenteam van de verschillende scholen, input vanuit de zeven
schoolteams, gesprekken met stakeholders als gemeenten, samenwerkingsverband en andere
scholen, maar ook naar aanleiding van een gesprek met leerlingen van de scholen.
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Afgelopen maandag vertegenwoordigden Lars en Jelte uit onze leerlingenraad onze school
tijdens een koersplangesprek, in de raadzaal van het Cultuurhuis in Doorn. Samen met de
uitvoerend bestuurder en leerlingen van de andere De Oorsprong-scholen gingen zij in gesprek
over de plannen. Er werd gesproken over de vier hoofdthema’s, die leidraad lijken te worden
voor de komende vier schooljaren, te weten onderwijs, personeel, samenwerking en
duurzaamheid en zo bouwden deze leerlingen mee aan het koersplan.

Hieronder een verslag van Lars, met wat beelden van de bijeenkomst.
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Ondersteuning in en om de groepen
Op De Uilenburcht werkt heel wat onderwijsondersteunend personeel (OOP), dat dagdelen in de
groepen ondersteunt en leerlingen uit de groepen haalt om bijvoorbeeld extra te lezen of lessen
voor te bereiden (pre-teaching). Hier zijn we heel blij mee en helpt ons onze zorgstructuur
effectief te laten zijn.

Vanwege corona en de angst voor achterstanden heeft de school net als iedere school in
Nederland NPO-gelden gekregen. Hiermee hebben we onder meer externe remedial teacher Ria
Muis binnen school kunnen laten werken met groepjes kinderen. Inmiddels kunnen we hier geen
NPO-geld meer voor inzetten en zien we dat de kwaliteit van onze OOP’ers dermate is, dat de
ondersteuning ook door “eigen” personeel kan worden gedaan. Daarom hebben we een nieuw
zorgrooster gemaakt, waarbij leerlingen die ondersteund werden door Ria blijvend ondersteund
worden door andere bekende gezichten. Wanneer het uw kind(eren) betreft, is of wordt er met
u gecommuniceerd, als er ook inhoudelijke veranderingen plaats gaan vinden.

We hebben Ria met een bos bloemen bedankt en weten zeker dat we elkaar blijven zien.

In en rond de klassen

Informatie vanuit de MR: vergadering 24 januari
Nu Dineke op een andere school werkt en Angelina tijdelijk afwezig is, heeft Miranda aangegeven
deel te willen nemen aan de MR. Hartelijk welkom! Dik gaat de rol van Angelina vanaf de
volgende vergadering waarnemen.

Lopende zaken
Angelina is inmiddels op school geweest en neemt een aantal taken waar. We vinden het fijn dat
ze dit weer mag en wil doen. De ambulante schil van de formatie is ingezet om de gaten in te
vullen. Inmiddels heeft iemand gereageerd op de vacature die al wat langer open staat.
Christiaan hoopt hem binnenkort voor meerdere dagen in te kunnen zetten, zodat de ambulante
schil weer onbezet is. Als Noralie weer terug is van haar zwangerschapsverlof dan kan Mariëlle
eventueel ingezet worden om de dagen naast Bart en Sylvia in te vullen.

Er is een aantal reacties binnen op de ouderenquête.

De verkeersproblematiek rondom de school
Christiaan hoopt dat dit de eerste periode van dit jaar aan de orde komt. Hij heeft nog niets van
gehoord van de gemeente.

Formatie en keuzes
De school heeft een formatieplan gemaakt, het bestuur beslist over de financiële kant. De
begroting 2023 is door de MR goedgekeurd, maar zal ongetwijfeld aangepast worden aan de
huidige situatie. De komende tijd zal het formatieplan worden doorlopen.

Andere schooltijden
Het proces om een beslissing te nemen over het vijf-gelijke-dagenmodel is in volle gang. Het
team hecht belang aan een half uur pauze tussen de middag. Ook zullen in de loop van dit traject
de wensen van ouders worden gepeild.
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Jaarplan, schoolplan
Het is tijd om een nieuw schoolplan te maken voor 2023-2027
Alle actieteams binnen de school zijn ingelicht om hun input te geven. Bij het team coöperatief
leren liggen de zaken ingewikkeld. Angelina (ziekte) en Jacqueline zijn gestopt met de opleiding.
Volgend jaar pakken zij dit weer op. De komende maanden wordt nog een aantal collega’s
getraind. De school is gestopt met de oude methode voor Engels. We draaien nu mee met Blink.
Dit jaar gaat bekeken worden hoe / of we verder gaan met deze methode. Hierover wordt voor
het volgend schooljaar een keuze gemaakt.

De school heeft het onderdeel formatief toetsen geschrapt, omdat deze manier van toetsen niet
past bij de Uilenburcht. Het koersplan is in proces bij de directeuren van de diverse scholen en de
GMR. In mei dit jaar moet het klaar zijn, zodat school- en koersplan naast elkaar kunnen draaien.
De MR zal vanuit de input uit de leerling- en ouderenquête conclusies trekken en invulling geven
aan het schoolplan.

OR- / MR-samenkomst
We denken dat het een goed plan is dat de MR en OR kennismaakt. Binnenkort volgen data
hiervoor.

Bestuur Stichting
We spreken over de situatie van het bestuurskantoor, voor nu en de toekomst.

Evaluatie oudergesprekken november 2022
De oudergeleding heeft geen klachten gehoord over het feit dat de gesprekken ‘s middags
gepland waren. Voor ouders was er genoeg tijd om in te schrijven. Dit agendapunt komt terug na
de volgende ronde oudergesprekken van februari. (Lieke Klarenbeek)

Volgende oudernieuwsbrief
De volgende oudernieuwsbrief staat gepland voor vrijdag 17 maart.
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