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INVALPROBLEMATIEK
Regelmatig krijgen we op school de vraag, wat we doen als er bij een griepgolf onvoldoende invallers
zijn. Om die reden is een korte toelichting op zijn plaats.
De tekorten aan leerkrachten in het onderwijs zijn reeds lang geleden voorspeld. Rond 2017-2018 is er
een omslag gekomen in het aantal studenten dat jaarlijks van de PABO komt (2500) en het aantal mensen dat met pensioen gaat (4000).
Om de krapte voor te zijn heeft Spectrum als overkoepelende stichting vanaf 2016 een flexibele schil
aangelegd met 6% extra (inval)-leerkrachten. De invallers hebben een vast contract en zijn verzekerd
van een salaris iedere maand. Vanaf 2016 zijn we verder met 16 schoolbesturen (4000 leerkrachten) een gezamenlijke invalpool gestart en hierin zijn ongeveer 100 invallers actief. Deze invallers zijn
echter niet in alle groepen inzetbaar en ze kunnen ook niet op alle dagen van de week. Kortom, het lijkt
meer dan het is. Bij 400 invallers zouden we alle problemen kunnen oplossen.
Vanuit deze pool wordt de arbeidsmarkt verder intensief gevolgd en worden er veel initiatieven ontwikkeld om nieuwe invallers aan ons te binden.
Met de flexibele schil, de invalpool en parttimers die met grote regelmaat extra dagen komen werken, proberen we de vervanging zo goed als mogelijk te regelen. We moeten ook eerlijk zijn, soms lukt
het niet een invaller te vinden. Een enkele keer kan een personeelslid dat andere taken heeft, worden
ingezet maar ook hier zijn grenzen. Uiteindelijk doet het afbreuk aan de kwaliteit die van de school verwacht wordt.
Het kan dus gebeuren dat een groep naar huis wordt gestuurd en de inschatting is dat die kans groter
wordt naarmate de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Binnen de scholen spannen we ons tot het
uiterste in om de uitval van lessen te beperken tot maximaal 1,5%.
Wat kunt u zelf doen? Maak afspraken met ‘collega-ouders’ in de klas van uw kind, dat wanneer het
probleem zich op bijvoorbeeld maandag of dinsdag zich voordoet u behalve uw eigen kind een vriendje
opvangt en wanneer het bv aan het einde van de week zich voordoet uw kind bij het vriendje mag zijn
die dag. Voor ouders die in de problemen komen bij een plots bericht dat de lessen uitvallen, zorgen we
altijd voor een ‘logeer’-klas, maar ook dat verstoort het ritme in de andere groepen en doet zeker geen
goed aan de kwaliteit van het onderwijs.
Het is een gezamenlijk probleem en vraagt daarom een gezamenlijke aanpak.
Adriaan van Zanten / Bestuurder Spectrum-SPCO
Agenda:
14 november
5 december
20 december
21 december
24 dec-4 jan
11 januari

10-minutengesprekken
Sinterklaasfeest
Kerstviering in de kerk
ook gr 5 t/m 8 12 uur vrij.
Kerstvakantie
Createch gr 4 t/m 8

Week 45: 5 t/m 9 november 2018

Week 45: 5 t/m 9 november 2018
Groep 5 t/m 8

David en Goliath
1 Sam 17
David moet vluchten
1 Sam 18-21

Jozua, de opvolger van
Mozes, Deuteronomium
31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de
Jordaan, Jozua 4:4-9

Groep 1 t/m 4

DANKDAG OP 7 NOVEMBER:

Woensdag 7 november is er om 14:00 uur een Kinderdienst in de
Hervormde kerk in Bergschenhoek Een vrolijke dienst om God te bedanken voor het afgelopen seizoen, dat alles mocht groeien en bloeien, dat we naar school en kerk kunnen gaan. God bedanken voor alle
mooie dingen! Een muziekbandje van kinderen helpt ons met het zingen van kinderliederen. Kom je ook? Van harte welkom!
Op dankdag wordt er een voedsel collecte gehouden. Het boodschappenlijstje staat hiernaast.
MULTI-MEDIA GEBRUIK: OM OVER NA TE DENKEN!
Ouders willen dat hun kinderen bereikbaar zijn en geven ze
daarom op steeds jongere leeftijd een smartphone. Tegelijkertijd maken ze zich zorgen over de invloed van nieuwe media en het overmatig gebruik van de smartphone. Want wist
je dat kinderen gemiddeld driehonderd groepsapps per dag
krijgen?
Het smartphonegebruik onder kinderen is de afgelopen jaren stapsgewijs toegenomen. Inmiddels heeft 94 procent van de twaalfjarigen
een mobiele telefoon. Ook onder de allerjongsten wordt bereikbaar
zijn steeds normaler: 5 procent van de vierjarigen loopt al met een
smartphone rond. Dat blijkt uit een onderzoek van KPN.
Omgaan met technologie
Behalve bereikbaarheid hebben ouders nog een belangrijke reden om
hun kroost een smartphone te geven: ze willen hen leren omgaan
met technologie. Gemiddeld zijn kinderen tussen de acht en twaalf
jaar als ze hun eerste mobiel krijgen - te jong om zelf te kunnen inschatten hoe verantwoord smartphonegebruik eruitziet. Hoe kunnen
ouders hun kinderen hierbij helpen? Het begint bij thuis met elkaar
afspreken wanneer de mobiel wel en niet gebruikt mag worden. Ook
belangrijk: de kinderen duidelijk maken dat ze niet antwoord hoeven
te geven op alle driehonderd (groeps)apps. Of dat een grapje op een
scherm soms harder aankomt dan gedacht en dat het belangrijk is
om goed na te denken over wat ze delen. Een privébericht is immers
zó doorgestuurd. Eerstemobiel.nl helpt kinderen (en ouders) in vijf
speelse testjes op weg.
Smartphonegebruik ouders
Goed voorbeeld doet goed volgen, maar het omgekeerde is ook
waar. Bijna 40 procent van de jongeren tussen dertien en achttien
jaar oud zegt last te hebben van het smartphonegebruik van hun ouders. Een kwart vindt het vervelend dat hun ouders de smartphone
zelfs tijdens het eten niet kunnen laten liggen. OM OVER NA TE DENKEN! Nu kinderen op steeds jongere leeftijd een smartphone
tot hun beschikking krijgen, is het advies aan ouders om duidelijke
afspraken te maken en die zelf ook na te komen. Meer tips en tricks
op het gebied van smartphonegebruik onder kinderen zijn te vinden
op kpn.com/opvoeden. Misschien heeft u hier iets aan!

ACTIE SCHOENENDOOS:
Is het u nog gelukt om samen met uw kind een
schoenendos te vullen? Wij
hopen van wel.
Op dit moment zijn er 12
schoenendozen ingeleverd.
Graag ontvangen wij tot en
met woensdagochtend 7
november vóór 12.30 uur
de gevulde schoenendoos
weer terug op school. Die
middag worden de dozen
gecontroleerd weggebracht.
Alvast bedankt!

WIST U DAT…………………….

Alle kinderen deze week een folder hebben gekregen over het online-kunstmuseum?

Dat elk kind het eigen museum daarmee kan openen, daarmee kan iedereen het kunstwerk
van het eigen kind zien en vervolgens een bestelling plaatsen, als mensen dat willen.

De online schoolexpositie is te vinden op: www.kunstweken.nl/cbsderegenboog6.

Het is ontzettend leuk om dit te bekijken. Maar dan moet u eerst het kunstwerk van uw eigen kind

bekijken. VAN HARTE AANBEVOLEN!!
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

