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Beste ouders/verzorgers
Dit is de tweede vaste prik van het schooljaar, onze tweewekelijkse nieuwsbrief.
We hopen u middels deze brief zoveel mogelijk op de hoogte te houden van zaken die op school
spelen of gaan spelen. Desondanks zijn er soms ook nog korte berichtjes die niet kunnen wachten tot
de volgende Vaste Prik. Die worden dan nog apart verzonden. We proberen echter wel de losse
berichten tot een minimum te beperken,
Zoals ik in de vorige Vaste Prik had toegezegd, zet ik steeds mijn aanwezigheid op school in dit
inleidende bericht. Dan weet u wanneer ik op school ben. U treft mij op die dagen ’s morgens in één
van de hallen van de school ( ik wissel een beetje af tussen onder- en bovenbouw) en ’s middags bij
het uitgaan van de school sta ik buiten bij de onderbouwdeur. Als u vragen heeft of u wilt graag iets
zeggen of melden, dan is er op dat moment gelegenheid voor. Wilt u liever een afspraak maken, dan
kan dat natuurlijk ook. Dat kan op de bovenstaande momenten mondeling, of u stuurt een mailtje naar
martijn.bakker@zuiderkroon.nl
Ik ben de komende twee weken op de volgende dagen aanwezig: Maandag 10 sept, dinsdag 11 sept,
donderdag 13 sept, vrijdag 14 sept, maandag 17 sept, dinsdag 18 sept, vrijdag 21 sept
Met vriendelijke groet, Martijn Bakker

#wijschoolleiders slaan alarm op 12 september
Als gevolg van de stakingsacties van de leerkrachten in het basisonderwijs en de daaruit
voortgevloeide (enigszins) verbeterde cao-afspraken zijn schoolleiders in het basisonderwijs op dit
moment verontwaardigd. Verontwaardigd, omdat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies
één lijn is getrokken in beloning. Het gevoel ontstaat dat erkenning en waardering voor schoolleiders
en onderwijsassistenten achter blijft en daarom zijn acties noodzakelijk. De directeuren van Stichting
Robijn ondersteunen deze acties.
De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:




de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap
de belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit
van onderwijs
de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders

De vakbond van schoolleiders AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de
sociale partners, draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het
salaris van schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Goed
onderwijs vraagt om goed personeel en dat vraagt om een onderwijsarbeidsmarkt waar werkdruk en
salarissen voor élke functie passend zijn. Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de
werkdruk is nodig voor álle functies in de school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten én
onderwijsondersteunend personeel (oop). Een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk zijn
nodig om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden; er dienen zich ook voor schoolleiders grote
tekorten aan. Er is sprake van enorme werkdruk en veel en diverse taken voor schoolleiders.
woensdag 12 september: ontruimen en brandalarm
De eerste actie op 12 september aanstaande bestaat uit een ontruimingsoefening ’s morgens om 9
uur, met als duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland
zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan.

Kalender

(www.zuiderkroon.nl onder de knop: AGENDA)

U kunt de jaarkalender met de +knop GoogleAgenda (rechts onderin het scherm op de webpagina van
onze Agenda) koppelen aan uw telefoonagenda. Zo krijgt u automatisch alle activiteiten in uw eigen
agenda.

Snappet gestart
Afgelopen week zijn we weer met Snappet gestart. Snappet is de leverancier van onze tablets waarop
de kinderen het werk van rekenen, taal en spelling verwerken, naast nog wat aanvullende oefenstof.
Snappet had een update gelanceerd, die na de vakantie op de tablets moest worden geïnstalleerd. Er
waren wat geluiden, die we via de media hadden vernomen, dat de update wellicht wat hindernissen
zou opleveren. Dat bleek in de praktijk gelukkig mee te vallen. De updates draaiden op vrijwel elke
tablet in ;één keer goed. Slechts een paar tablets konden de nieuwe software niet aan. Die zijn
vervangen. Binnenkort worden sowieso de wat oudere tablets vervangen heeft Snappet ons
aangegeven. Dan hebben we met toekomstige updates geen hinder te verwachten.

MR-lid Joram van de Beld stelt zich voor
Hoi, voor wie mij nog niet kent, ik ben de vader van Sepp en Jetske. In mijn dagelijkse leven werk ik bij
de bedrijfsacademie van de NS.
Mijn interesse om bij de medezeggenschapsraad te gaan komt voort uit de wens om de rust rondom
en het vertrouwen in de Zuiderkroon te bevorderen. De Zuiderkroon heb ik altijd ervaren als een veilige
en gezellige school voor mijn kinderen, door aandacht te hebben voor openheid en duidelijkheid hoop
ik hier zelf ook mijn steentje aan bij te kunnen dragen.
Groeten
Joram

Donderdag 13 september lesvrije dag
Aanstaande donderdag is een lesvrije dag, De leerkrachten zijn die dag op school, maar de kinderen
zijn een dagje vrij. Deze lesvrije dagen staan in de jaarkalender op de website vermeld.

Informatieavond 11 sept a.s.
Morgenavond is de informatieavond van de Zuiderkroon. We willen u dan informeren over wat er het
komende jaar voor uw kind in de huidige groep te verwachten is. De avond start om 19.45 uur. De
leerkrachten zullen u dan in 45 minuten alles vertellen over hun groep. Rond 20.30 uur is er
gelegenheid om naar de bovenbouwhal te komen. Om 20.45 uur start daar het gedeelte met
algemene informatie over de Zuiderkroon. We willen u dan graag meenemen in de ontwikkelingen die
op stapel staan en die we deels samen met u als ouders willen realiseren. De medezeggenschapsraad
en de leerlingvereniging zullen ook een bijdrage leveren aan dit algemene gedeelte. Vanaf ongeveer
21.15 uur is er gelegenheid tot napraten met een drankje en wat “knabbels”.

Vacature groep 6/7
De vacature in groep 6/7 is op dit moment nog niet vervuld. Tot nu toe is er één sollicitant geweest. Na
een eerste gesprek is er ook een proefles gegeven. Hierna is besloten om niet met deze kandidaat
verder te gaan. Op dit moment is de vacature weer breed uitgezet. We hopen dat nieuwe sollicitanten
zich zullen melden. Als u kennissen, vrienden,, bekenden, vrienden van vrienden of toevallig tegen het
lijf gelopen mensen kent die een onderwijsbevoegdheid hebben en in een bovenbouwgroep willen
werken, dan hopen we dat u de vacature aan hen wilt melden. Hoe groter de groep die het voortzegt,
hoe groter de kans dat sollicitanten ons weten te vinden. Helpt u mee??

Mailadressen teamleden
In verband met de bereikbaarheid van leerkrachten treft u hieronder de mailadressen van onze vaste
teamleden aan. U kunt de mailadressen gebruiken voor uw communicatie met de leerkracht van uw
kind.
Belangrijk: wilt u via de mailadressen geen ziekmeldingen doen. Leerkrachten lezen niet altijd
voorafgaand aan de lessen hun mail en zijn dan van een eventuele ziekmelding niet op de hoogte.
In geval van ziekte kunt u uw kind tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch afmelden (030-6065502)
martijn.bakker@zuiderkroon.nl
cathy.geveke@zuiderkroon.nl
sandra.gillieron@zuiderkroon.nl
marianne.schippers@zuiderkroon.nl
judith.stek@zuiderkroon.nl
ib@zuiderkroon.nl

(Agnes van der Veer)

marlies.woudenberg@zuiderkroon.nl

Rapporten
Veel kinderen hebben hun rapport al ingeleverd. Heb je dit nog niet gedaan, wil je dat komende week
doen. Dat voorkomt in november een hoop gezoek.

Ouderparticipatielijst
In de loop van vorige week hebben de kinderen de ouderparticipatielijst mee naar huis gekregen. Die
is later ook op de mail nog een keer aan u verstuurd. Als u zich wilt opgeven, dan kunt u de lijst tot 19
september inleveren bij de leerkracht van uw kind.

SOS formulieren en toestemmingsformulier privacy
Wilt u ook voor 19 september a.s. het SOS-formulier en het toestemmingsformulier
gegevensverwerking weer inleveren, als u dat nog niet heeft gedaan. We gaan deze gegevens dan
verwerken

Bibliotheekhulp gezocht
Dit idee ontstond na het versturen van het participatieformulier, maar we wilden toch graag deze
oproep nog doen.
Juf Marianne Schippers wil namelijk de schoolbibliotheek een update geven. Ze is op zoek naar een
ouder, of een paar ouders, die haar daarbij willen helpen. Het gaat om het uitzoeken van de huidige
boeken, wegdoen van verouderde of versleten boeken, coderen van de overgebleven boeken en het
bepalen en bestellen van aanvullende nieuwe boeken. Ook contact leggen met de Nieuwegeinse
bibliotheek voor eventuele leencollecties is een mogelijkheid.
Het heeft de voorkeur om dit op een vrijdagmorgen te doen. Marianne is dan in de gelegenheid voor
overleg. Als u interesse heeft kunt u dat aangeven bij Marianne. Zij is er ook op maandag, woensdag
en donderdag.

Tot de volgende Prik. Deze verschijnt op 24 september 2018

