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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
MOGELIJK NIEUWE STAKING OP VRIJDAG 15 MAART
Begin januari hebben de onderwijsbonden AOB en FNV Onderwijs en Onderzoek hun leden opgeroepen om in de
week van 11 maart opnieuw in actie te komen. Deze week willen ze afsluiten met een algehele onderwijsstaking
op 15 maart 2019.
Voor het basisonderwijs zijn de hoofdeisen van de bonden dat de kloof met de salarissen van het voortgezet
onderwijs gedicht moet worden en dat de functies van ondersteuners opnieuw moeten worden gewaardeerd.
Op dit moment wordt er in Den Haag nog druk onderhandeld tussen de bonden en de politiek. Of de actieweek
en de staking daadwerkelijk door zullen gaan, is op dit moment niet zeker. Wel is zeker dat de leerkrachten van
De Toonladder opnieuw gebruik zullen maken van hun recht om te gaan staken. Als de staking doorgaat, is de
school dus gesloten.
Het is verstandig om alvast voorzichtig rekening te houden met de mogelijkheid dat de school 15 maart gesloten
zou kunnen zijn.
Wij houden u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en zodra wij definitief weten
of de school op 15 maart open of dicht is, hoort u dit van ons.
DIRECTIES ROBIJNSCHOLEN ZIEN AF VAN VOORGESTELDE ACTIE AVS
In het onderwijs wordt de laatste tijd volop actie gevoerd. Dit gebeurt in de verwachting dat de arbeidsomstandigheden zo verbeterd worden, dat we een dreigend lerarentekort om kunnen buigen. Ook de
schooldirecteuren zijn onder leiding van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) in september in actie
gekomen door allen tegelijkertijd een brandoefening op school te houden. Een actie waar u als ouder geen last
van had en waar ook de onderwijstijd van de kinderen niet onder leed; immers een brandoefening houden we
altijd aan het begin van het schooljaar.
De nieuwe actie die de AVS heeft bedacht om de arbeidsomstandigheden van de directeuren op de politieke
agenda te krijgen, is om begin februari een week lang geen tijd te steken in de vervanging van afwezige
leerkrachten. Aan deze actie doen de directeuren niet mee! Dat heeft twee redenen. De eerste is dat hierdoor
veel onderwijstijd verloren zou kunnen gaan en wij u dan misschien moeten belasten met extra opvang voor uw
kind. De tweede is dat het zoeken naar vervangers, wat ons betreft, maar een klein onderdeel vormt van de
werkdruk die de directeur ervaart.
Dus mocht u berichten lezen over acties van directeuren in de week van 4 tot en met 8 februari, wees dan gerust.
Wij doen hier niet aan mee.
LANDELIJKE TOETSEN IN OUDERPORTAAL TIJDELIJK NIET ZICHTBAAR
Tot 6 februari 2019 zijn de groepen 3 t/m 8 bezig met het afnemen van de landelijke CITO toetsen. De individuele
scores worden vervolgens verwerkt in het leerlingvolgsysteem. De landelijke toetsen in het ouderportaal zijn
tijdelijk gesloten om de resultaten van de leerlingen te kunnen verwerken.
Op zaterdag 9 februari zijn de landelijke toetsen weer zichtbaar in het ouderportaal.
STUDIEDAG OP VRIJDAG 22 FEBRUARI
Op vrijdag 22 februari is er een studiedag. Het hele team is aanwezig. Wij gaan dan met elkaar in gesprek over
uiteenlopende onderwijskundige zaken.
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HERBESTRATING EN HERINRICHTING SCHOOLPLEIN
Als het weer het toelaat wordt er maandag 4 februari begonnen met de herbestrating en herinrichting van het
schoolplein, te beginnen met het kleuterplein.
Het plan dat wij voor het plein hebben, wordt 6 februari voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Als er
instemming is, zullen wij dit gaan realiseren.
Ons voorstel:
Op het kleuterplein wisselen de zandbak en het speeltoestel van plek. Daarnaast wordt er een rondweg
aangelegd voor de fietsen en de karren en komt er een vak waar de kinderen in kunnen spelen.
Op het grote plein blijft het speeltoestel staan; wel wordt er nieuw kunstgras onder gelegd. Er komt een
voetbalveldje met vaste kleine doelen, een tafeltennistafel, een groot gekleurd vak en nog een ander klein
toestel. Als alles is ingericht gaan we kijken waar we nog obstakels kunnen plaatsen waar kinderen zich achter
kunnen verstoppen.
Zolang er wordt gewerkt aan het kleuterplein, spelen de groepen 1/2 en 3 op het grote plein.
KALENDER FEBRUARI 2019
Maandag
4 februari
Woensdag
6 februari
Vrijdag
8 februari
Dinsdag
12 februari
Donderdag
14 februari
Vrijdag
Vrijdag
Maandag

15 februari
22 februari
25 februari

Marijke en Leendert Jan ’s morgens afwezig i.v.m. cursus
Overleg MR vanaf 19:00 uur
Rapport mee met de leerlingen uit de groepen 2 t/m 8
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Leendert Jan afwezig i.v.m. overleg bestuur en directies
Nieuwsbrief uit
Studiedag team, leerlingen vrij
Begin krokusvakantie

Maandag

4 maart

Weer naar school
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