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Momenteel volg ik de cursus AntiPestCoördinator. Dit houdt in het kort in dat je
alert wordt gemaakt op de signalen en risico’s
van pesten, met welke frequentie pesten gemiddeld voorkomt, welke soorten beleid m.b.t.
pesten op school aanwezig horen te zijn, hoe
te handelen bij pesten en welke coördinerende
taken een APC’er heeft.
Een zeer interessante en leerzame cursus! Ik
wil u laten weten dat u voor vragen/ opmerkingen omtrent dit onderwerp altijd binnen kunt
lopen. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag
en vrijdag. Op de overige dagen kunt u terecht
bij Marjon Boons en Ingrid Stokkermans. Zij
zijn de intern vertrouwenscontactpersonen op
onze school. Met vriendelijke groet,
Ilonca van der Made, leerkracht groep 7/8

Afgelopen dinsdag hebben we , Daniella en Twanny
een handbal clinic gegeven aan de jeugd vanaf
groep 3. Twee B spelers hebben groep 7 en 8 nog
wat technieken mogen laten ervaren. We hebben
bij allr kinderen veel enthousiasme mogen ervaren.
Dank je wel voor jullie gastvrijheid.
Handbalvereniging DESK in Kaatsheuvel wil elk kind
in zijn kracht zetten. Handbal is een dynamische
sport waarin samenwerken, éénheid en durf getraind worden. Conditioneel een sport waarin je
aanvalt en verdedigd en deze taak steeds wisselt in
het spel. Kortom als u graag wenst dat u kind in
groepsverband sport, leert samenwerken, lef mag
gaan ontwikkelen op een respectvolle manier dan is
handbalvereniging Desk een plaats waar kinderen
zich thuis kunnen voelen.
Elk kind mag drie maal meekijken met de training.
Iedereen is welkom!

Staking 12 december
Waarschijnlijk heeft u via de media al vernomen dat er nieuwe acties in het onderwijs gepland staan. In de brief die aan deze nieuwsbrief toegevoegd is, wordt nogmaals uitgelegd
waarom acties nodig zijn en hoe wij hier als
team van bs KlimOp mee omgaan.

Heeft uw kind zin om eens mee te trainen? Dan kun
u bellen of een app sturen naar 06-48617173 of 06
20007505 of kunt u mailen met desk@handbal.nl.
Wij verwelkomen u graag.
Daniella Damen
Twanny Zijlmans

Om te noteren
1 december : rapport mee
5 december: Sinterklaas jarig
6 december: Alle leerlingen vrij!
7 december: 10 min. Gesprekken en voorlopige
adviezen gr. 8

Staking 12 december
Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen wij u op de hoogte houden van de komende acties en waarom wij actie gaan voeren.
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo'n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest
opgesteld ( in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie PO-raad, namens verschillende besturen).
De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging.
Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders. Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk
aan te pakken. Een druppel op een gloeiende plaat. Het "beloofde" bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.
Zoals u in de grafiek kunt zien is 2021 echt veel te laat, tegen die tijd zullen er al bijna 5000 fulltime banen tekort zijn in het
onderwijs. Dat betekent dat er in 2021 zo'n 115.000 kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit
getal zelfs al opgelopen zijn tot 230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: klassen worden verdeeld of naar huis gestuurd en vacatures blijven lang open staan.
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook iets mee te maken. We zien dat er een groot verschil (tot ruim 20%) is tussen de salarisverhoging van een leerkracht Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Dit, terwijl we eenzelfde
hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te
weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO. Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede. Er ligt op dit moment een bedrag van 270 miljoen hiervoor. Een vergelijking: als je bij een kloof van 900m, een brug van 270m bouwt, dan heb je niets aan de brug omdat je de kloof nog steeds
niet kunt oversteken. 900 Miljoen is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst krijgen en collega's die het vak verlaten weten te behouden.
Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo. Daar komt nog bij, dat 1 op de 4 leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burnoutklachten. De gemiddelde fulltime leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van onderwijs niet ten goede.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker niet bedoeld om u als
ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu
moeten we doorpakken! Wij hopen dan ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen.
Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de week van 5 december geen 1,4
miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december opnieuw de deuren sluiten en zullen wij staken voor de toekomst
van het onderwijs! We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Team bs KlimOp

