Het Schakeltje
Brede School Ammerzoden
Jaargang 2019-2020
Nummer 19
Vrijdag 17 januari 2020
Nieuws vanuit de Kinderraad

Agenda
27 jan.
30 jan.
31 jan.
3 feb.
5 feb.
6 feb.
7 feb.
10 feb.

MR-vergadering
Stakingsdag (leerlingen vrij)
Stakingsdag (leerlingen vrij)
Spreekuur GGD Gelderland Zuid
Rapport 1
Rapportgesprekken
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapportgesprekken

Stakings tweedaagse 30/31 januari
Afgelopen week hebben wij u via SchouderCom al
geïnformeerd over de onderwijsstaking op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Vanwege deze
staking is de school dicht en zijn de leerlingen vrij.
Op de achterkant van dit Schakeltje is de
begeleidende brief nogmaals afgedrukt.
De geplande maandsluiting van groep 3a en 3b op
vrijdag 31 januari kan hierdoor helaas niet
doorgaan. Deze wordt nu verplaatst naar het einde
van het schooljaar, namelijk op vrijdag 3 juli 2020.

Donatie
In december werden we verblijd met een mooi
cheque van 500 euro. Bianca Laus die werkzaam is
bij het powermanagement bedrijf Eaton, zag hoe
beroerd het gesteld was met onze
schoolbibliotheek. Zij deed een aanvraag bij haar
bedrijf dat zich regelmatig inzet voor de
gemeenschap. Wij waren blij verrast met de
toewijzing en hebben een onze bibliotheek aan
kunnen vullen met leuke, eigentijdse boeken.
Via deze weg willen wij namens onze kinderen
Eaton enorm bedanken!

Vanuit de kinderraad is het idee gekomen om ons
mooie speelplein netjes bij te houden. Leerlingen
vinden het nu soms rommel, soms door eigen
toedoen, soms na schooltijd. Ze hebben het idee
uitgewerkt om het schoolplein zelf bij te houden en
de viezigheid te verzamelen.
Er is door de leden in de groepen 7 en 8
geïnventariseerd wie het leuk vindt om hieraan mee
te helpen. Vervolgens is er een verdeling gemaakt
onder die kinderen, en vanaf deze week zullen er
elke donderdag van 15.00-15.15 uur 2 kinderen het
schoolplein netjes houden. Bijna alle kinderen uit
deze groepen wilden meewerken en daardoor zijn
ze maar 1x in dit schooljaar aan de beurt!
Wij als school vinden dit een heel mooi initiatief en
prijzen de inzet van leerlingen!

Info Voortgezet Onderwijs
Afgelopen dinsdag hebben de
kinderen van groep 8 een
bezoek gebracht aan het
Cambium College Buys Ballot.
Na een inleiding van de
brugklascoördinator gingen kinderen zelfstandig
naar 2 lessen. Dit kon zijn geschiedenis, Engels,
Duits of Nederlands. Het was voor alle kinderen een
leuke, gezellige, leerzame ochtend waar we de sfeer
hebben kunnen proeven van een middelbare
school.

Ouderbetrokkenheid
Een goede samenwerking tussen school en ouder is
belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
Deze samenwerking vraagt zowel een inspanning
van leerkrachten als van ouders.
Maar hoe doe je dat: een betrokken ouder zijn?
Op de website www.onderwijsouders.nl is meer
informatie rond dit onderwerk te vinden. Hier is ook
het gratis e-book te vinden met 7 handreikingen om
een betrokken ouder te zijn.
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Onderwijsstaking, alle leerlingen vrij
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari
twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het
onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de
dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te
maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de
kwaliteit van het onderwijs in Nederland.
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Het aantal leerlingen per klas neemt toe en het
vinden van bevoegde docenten kost meer en meer moeite. De werkdruk loopt op. Steeds meer scholen
krijgen te maken met de gevolgen van het lerarentekort.
De cijfers laten zien dat het lerarentekort zich in rap tempo over Nederland verspreidt. Ook wij hebben in
tijden van griep al dagelijks met de groeiende tekorten te maken. Dit heeft grote gevolgen voor de
kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is
al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek.
Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de
problemen alleen maar groter worden.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen.
Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote
problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.
Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.
Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het
toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het onderwijs raakt
iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!
Het bestuur en de directies van de Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard (Bommelerwijs) ondersteunen
deze staking.
Wij begrijpen dat twee dagen voor u, als de ouders van onze leerlingen ongemak zal opleveren. Deze
acties zijn zeker niet bedoeld om u in een lastig parket te brengen. Het gaat ons om de toekomst van het
basisonderwijs en om uw en onze kinderen.
We vragen hiervoor daarom nogmaals uw steun en begrip.
Met vriendelijke groet,

Frank van Alphen
Directeur basisschool De Schakel
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