Week 37

2018-2019

Agenda
10 september
12 september
09 oktober
10 oktober

Alle ouders ontvangen een brief per mail betaling vrijwillige ouderbijdrage
Ouderkring “Snap je Snappet?”
Korfbaltoernooi (6, 7, 8)
Korfbaltoernooi (3, 4, 5 en 6, 7 ,8,)

Zandberg energie:
Altijd al de energie van de kinderen, leerkrachten en de ouders opgemerkt.
Nu extra energie van zonnepanelen. De kinderen kunnen nu ook zien hopeveel stroom de zon kan
opleveren. (Zien jullie de vleermuis kasten op de foto?)

Huiswerk Engels
De bovenbouw heeft (bijna) wekelijks Engelse digitale werkbladen die ze thuis als huiswerk moeten
maken. De codes hebben ze al op school gekregen. Het huiswerk en hun inlogcode moeten ze in hun
agenda opschrijven. Inloggen moet via: https://start.blink.nl. Als ze dan de schoolcode, gebruikersnaam
en wachtwoord invoeren kunnen ze ermee aan de slag. Dit huiswerk moet uiterlijk donderdagavond 19.30
uur ‘digitaal ingeleverd’ zijn. Als je nog vragen hierover hebt: kom gerust.
Denken jullie aan:
Ouderkring Snappet midden- en bovenbouw 12 september
Op woensdag 12 september houden we een ouderkring.
Onderwerp:
Snappet: Werkwijze op school, huiswerk op Snappet
Voor wie:
Alle ouders van de middenbouw en bovenbouw
Tijd: 19.30-20.30 uur
Om te weten wat je kind op school doet en hoe je hem/haar kan helpen thuis is het belangrijk dat iedereen
komt! Wij hopen op een grote opkomst.

Week 37

Schooljaar 18-19

De Zandbergschool

1

Voorstellen
Mijn naam is Anka Voskuilen en vanaf vorige week ben ik één dag per week aanwezig om de intern
begeleider taken te vervullen op de Zandberg en Lange Voren.
Ik ben sinds 2008 werkzaam als intern begeleider op verschillende scholen in en rondom Amersfoort. Op
dit moment ben ik 2 dagen werkzaam als ib-er op een taalschool. Dit is een school voor kinderen van 6
t/m 12 jaar die net in Nederland wonen. De andere dagen ben ik beschikbaar om als interim IB
werkzaamheden te verrichten. Voorlopig op de Zandberg en Lange Voren. Naast mijn werk hebben mijn
partner en ik een gezin met 3 jongens waar we veel tijd mee doorbrengen op het voetbalveld in
Scherpenzeel. Mijn eerste indruk van de Zandberg en Lange Voren is positief. Ik zie enthousiaste en
hardwerkende leerlingen en leerkrachten.
Mijn werkdag is voornamelijk op woensdag. Mocht je een vraag voor mij hebben, dan kan je mij op deze
dag bereiken, of via de leerkracht. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking. Groet, Anka Voskuilen
Korfballen op 9 en 10 oktober
Elk najaar organiseert korfbalvereniging Odik een schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 van alle
basisscholen. Dit jaar wordt het gehouden op dinsdagavond 9 oktober vanaf 18.15 uur voor de kinderen
uit groep 6, 7 en 8. Op woensdagavond 10 oktober wordt de tweede ronde gespeeld, ook vanaf 18.15
uur.
Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 worden de groepen 3 t/m 5 verwacht.
Je kind krijgt komende week een strookje mee en op die manier kun je je kind opgeven. Ook vragen we je
handtekening zodat we weten dat je op de hoogte bent en er mee instemt want de regel is: opgeven is
meedoen!
Dit strookje moet uiterlijk maandag 8 september weer worden ingeleverd bij de leerkracht.
Odik biedt ook de gelegenheid voor de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 om een keertje mee te trainen,
namelijk op vrijdagmiddag 28 september van 16.00 tot 17.00 uur. Ook hier kun je je kind voor opgeven via
het strookje.
Vind je het leuk om een team te begeleiden? Geef je dan op bij Marjo of de leerkracht van je kind en het
kan natuurlijk via mail. (marjo@zandbergschool.nl)
Actiedag door directeuren van basisscholen
Basisschooldirecteuren ontruimen op woensdag 12 september om 9 uur scholen in het hele land.
Het is het begin van eigen acties van schoolleiders voor betere lonen, minder werkdruk, erkenning
en een hogere waardering. ,,Schooldirecteuren zijn al lang geen leraar plus meer.'' Het zijn
conciërges met directietaken, invalkracht, boekhouder, politicus, onderwijsdeskundige,
leerlingenzorg consulent, scholingcoordinator, …….
Nu de leraren een deel van de buit binnen hebben, willen de schoolleiders voor hun eigen zaak gaan
knokken. Op woensdag 12 september hebben de leerkrachten in Zuid-Holland en Zeeland hun laatste
stakingsdag in de estafette. De schooldirecteuren nemen het stokje over. ,,Er is grote actiebereidheid'',
constateert Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ,,Schoolleiders
willen niet staken, maar wel actievoeren.''
Daarom houden ze om 9 uur een ontruimingsoefening in het hele land. ,,We slaan alarm. Dan ligt het
onderwijs zo een uur stil.'' En daar blijft het niet bij. De AVS (vakbond voor schoolleiders) kondigt aan elke
maand een actie te houden. Wat na de ontruimingsoefening volgt, is nog geheim.
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Op de Zandbergschool en Daltonschool Lange Voren laten we het alarm afgaan. We bereiden de
kinderen daarop voor, zodat ze niet schrikken. (Dit keer zonder ontruimen, maar wel voor de jongsten een
goede oefening om te wennen aan een alarm. L:ater houden we dan een echte ontruimingsoefening.)
Als je percentueel kijkt, is het tekort aan schooldirecteuren twee keer zo groot als aan leraren
Terwijl de kranten vol staan over lerarentekorten, zijn er dit schooljaar al zo'n 200 basisscholen zonder
directeur. Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) blijkt dat 10 procent van de
basisscholen voor dit schooljaar een directievacature had. Nog eens 7 procent zocht een adjunctdirecteur. Het is in ruim 60 procent van de gevallen gelukt iemand te vinden. ,,Als je percentueel kijkt, is
het tekort aan schooldirecteuren twee keer zo groot als aan leraren'', aldus Van Haren.
Problemen

Petra van Haren, voorzitter AVS © Privéfoto
En de problemen groeien. In sommige regio's is meer dan de helft van de schooldirecteuren 55 jaar of
ouder. De afgelopen twee jaar nam het aantal vacatures toe van 574 in 2016 naar bijna 800 in 2018. Op
die vacatures komen steeds minder kandidaten af.
In 2015 waren er minder dan 10 kandidaten bij 6 procent van de banen, in 2017 liep dat percentage op tot
36 procent.
Schoolleiders krijgen echter nauwelijks meer betaald dan leraren. Sterker, sommige leraren die in een
hoge salarisschaal zitten, verdienen nog meer dan een adjunct-directeur. Het maakt het beroep er niet
aantrekkelijker op. ,,Een schooldirecteur is allang geen leraar plus meer. Het beroep is veel complexer
geworden'', aldus Van Haren.
Een schooldirecteur is allang geen leraar plus meer. Het beroep is veel complexer geworden
Ze beheren een groot budget dat soms zelfs in de miljoen(en) euro's loopt, moeten zorgen voor het
gebouw en de formatie van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel op peil zien te houden.
Ook in deze tijd van lerarentekorten. Bovendien hebben basisscholen er meer taken bijgekregen, zoals
passend onderwijs waarbij zoveel mogelijk leerlingen met een zorgvraag in de reguliere klassen moeten
blijven en het contact met jeugdzorg en gemeenten.
Gaten
Om de tekorten op te vangen, nemen sommige directeuren meerdere scholen onder hun hoede. Ook
worden interimmers ingehuurd om de gaten te vullen, maar die zijn flink duurder. Van Haren: ,,Mensen
onderschatten wat een directeur betekent voor een school.'' De Onderwijsraad constateerde dat de
kwaliteit omhoog schiet als er een goede leider loopt. ,,Andersom kan je een fantastisch lerarenteam
hebben, maar zonder directeur dalen daar de prestaties,'' weet Van Haren.
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Beste ouderraad en ouders.
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