2 februari 2018

Save the date
Woensdag 14 februari: school gesloten i.v.m. staking  zie toelichting in nieuwsbrief
Vrijdagochtend 16 februari: loopspel groep 3/4 in sporthal De koel Borger
Maandag 19 en dinsdag 20 februari: rapportgesprekken
Vrijdag 23 februari: alle kinderen om 12.00uur vrij
Zaterdag 24 februari t/m zondag 3 maart: Voorjaarsvakantie

Staking 14 februari 2018: school gesloten
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, is er voor woensdag 14 februari a.s. een
onderwijsstaking aangekondigd. Na twee landelijke stakingsacties is er nu gekozen voor een
regionale staking in de drie noordelijke provincies. OPO Borger-Odoorn heeft begrip voor de
argumenten van de stakers, niet alleen voor wat betreft de looneis voor leerkrachten maar
vooral ook de werkdruk die voor zowel leerkrachten als onderwijsondersteunend personeel
groot is.
Naar aanleiding van deze oproep is er binnen OBS De Zweng geïnventariseerd hoeveel
leerkrachten er willen gaan staken. Daar is uitgekomen dat de staking unaniem wordt
ondersteund.
Dit betekent dat de school op woensdag 14 februari a.s. gesloten blijft.
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er in het primair onderwijs een groeiend lerarentekort is.
Over een paar jaar gaat het om een tekort van meer dan 10.000 leraren. Wij maken ons
grote zorgen over hoe deze ontwikkeling gekeerd kan worden, mede vanwege de te hoge
werkdruk en het onaantrekkelijke salaris in het primair onderwijs. Zo verdienen wij zonder
gegronde reden veel minder dan onze gelijkgeschoolde collega’s in het voortgezet
onderwijs. Om in de toekomst nog kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is het nodig
dat de komende jaren zoveel mogelijk mensen enthousiast gemaakt worden om een
lerarenopleiding te volgen en om (weer) voor de klas te komen staan. Daar is geld voor

nodig, veel geld. Geld om de werkdruk te verlagen én geld om te zorgen voor een
aantrekkelijk salaris.
De regering heeft ons inmiddels een groot deel van het gevraagde geld voor
werkdrukverlaging toegezegd, alleen komt dit veel te laat: pas in 2021(!). Wij hebben in het
najaar van 2017 hard actie gevoerd om dit geld eerder in te kunnen zetten, maar nog geen
enkele toezegging gekregen dat dit ook gaat gebeuren. De roep om investeringen voor een
beter en eerlijker salaris lijkt de politiek te negeren. Het lerarentekort neemt echter alleen
maar toe en daarmee de noodzaak om door te pakken. De kans is namelijk té groot dat wij
de komende jaren steeds vaker klassen op moeten delen of naar huis moeten sturen, omdat
er geen leerkracht te vinden is. Daardoor ontstaat er veel meer werkdruk voor het vaste
team. Vorige week hebben we dit zelf al ervaren. Hier is vooral uw kind (en u zelf) de dupe
van.
Wij vragen uw steun en begrip bij het voeren van onze acties!
We hopen van harte dat het voor deze regering duidelijk wordt dat het primair onderwijs
meer verdient en meer nodig heeft om goed onderwijs te kunnen blijven bieden in de
toekomst.
Voor aanvullende informatie over de staking verwijzen we u naar de Facebook-pagina van
AOb rayon Noord: https://www.facebook.com/AObrayonnoord/.
Met vriendelijke groet,
Team OBS De Zweng

Verlofaanvragen
Als bijlage stuur ik het formulier verlofaanvraag door, waarbij ook de richtlijnen voor het
aanvragen van verlof benoemd wordt. De regels van de leerplicht zijn hierin leidend. Sinds
15januari jl. heeft de gemeente twee leerplichtambtenaren aangesteld om dit te monitoren.
Al met al krijgen we allerlei aanvragen voor verlof en hier en daar voelt het ook dat we dit
graag willen verlenen alleen past dit niet binnen de regels en kan en mag de directie daar
geen verlof voor verlenen. Ik hoop dat deze informatie in de bijlage helder is.

ICT Chromebooks
Zoals al eerder aangekondigd is het nu zo ver: groep 6 t/m 8 hebben ook Chromebooks tot
hun beschikking. De Chromebooks zijn inmiddels aangekomen en geïnstalleerd. Sinds deze
week zullen deze groepen de verwerking van rekenen en spelling op de Chromebook maken.
Op deze wijze gaan we de software stapsgewijs invoeren, zodat er geen overkill van
computertijd gaat bestaan en we zorgvuldig kijken naar de effecten en de meerwaarde van
de inzet van Chromebooks.
Elke leerling van groep 5 t/m 8 krijgt een koptelefoon in bruikleen. Als deze kapot gaat door
eigen schuld wordt er aan het kind / ouder zelf gevraagd met een alternatief te komen voor
gebruik op school.

Invulling groep 2/3/4
Afgelopen schooljaar was er op de dinsdag-en donderdagmiddag een combinatie gemaakt
van groep 2/3/4. Dit schooljaar hebben we het met de formatie die we hebben zo kunnen
invullen dat deze combinatie alleen op de donderdagmiddag is. Na ongeveer een half jaar
hier een goede invulling aan te geven blijkt het simpelweg gewoon heel erg bewerkelijk te
zijn vanwege het feit dat we op de donderdagmiddag met 32 kinderen uit drie groepen
zitten. Juf Mandy doet het geweldig, maar het is druk en inspannend voor zowel de kinderen
als ook de leerkracht.
We merkten en hoorden ook dat de kinderen van groep 2 hier wel hinder van ondervonden
en anders thuis kwamen dan andere schooldagen. Ook in de laatste MR-vergadering hebben
we dit punt besproken en ook al aangegeven dat we daar als team mee bezig zijn om een
goede oplossing te vinden. Ik heb in overleg met de directeur-bestuurder van OPO,
Gerhardus Hagenus, besloten om iets meer formatie aan onze school toe te kennen zodat
we de ruimte hebben om ook op donderdagmiddag groep 2 apart les te kunnen geven en
dat juf Mandy aan groep 3 en 4 lesgeeft. We zijn heel erg blij dat OPO zo met ons meedenkt
om dit op te lossen wat ten goede komt aan de kinderen.

Juf Karin is bereid gevonden om vanaf morgen ook elke donderdagmiddag aan groep 2 les te
geven. Op deze wijze blijven er voor alle groepen twee leerkrachten staan en kunnen we alle
kinderen die aandacht en die rust bieden we graag willen bieden.
Het ziet er nu als volgt uit:
Groep 1/2: ma/di/woe: juf Desiree en do/vr juf Karin
Groep 3/4: ma/di/woe: juf Trijnie en do/vr juf Mandy
Hopende jullie hier voldoende te hebben ingelicht.

Even voorstellen
Hoi allemaal!
Ik ben Mariëlle en vanaf eind januari loop ik op de maandag
en dinsdag stage op obs De Zweng. Mijn stage zal ik starten in
groep 1/2.
Vorig jaar januari ben ik gestart met de verkorte paboopleiding nadat ik met succes de opleiding pedagogiek heb
afgerond. Na een jaar op een andere school te hebben
stagegelopen is het voor mij tijd voor een nieuwe stap. Het is
de bedoeling dat ik binnen obs De Zweng ga afstuderen.
Werk en studie ben ik op dit moment aan het combineren.
Naast mijn stages binnen de Zweng ben ik twee dagen per week aan het werk als
onderwijsassistent binnen obs de Weiert in Odoorn.
Verder vind ik het fijn om lekker druk en actief bezig te zijn. Zo houd ik ervan om met lekker
weer een heerlijk stukje te fietsen op mijn wielrenfiets en ben ik altijd wel in voor een dagje
winkelen.
Voor een periode van zeven weken zal ik te vinden zijn als stagiaire binnen groep 1/2, daarna
zal ik een overstap maken naar een andere groep.
Groetjes en tot ziens,
Mariëlle Griemink

Gebruik social media
Uit onderzoek en literatuurstudie blijkt dat cyberpesten (pesten via WhatsApp, via
chatspelletjes, o.a. Minecraft, via facetime, via Instagram en via de email) regelmatig
plaatsvindt. Helaas ondervinden we dat nu ook op school. Het komt veel vaker en meer voor
dan volwassenen in de gaten hebben. Het pestgedrag vindt veelal plaats in de tijd na
schooltijd in onbewaakte ogenblikken thuis en op straat.
Als leerkrachten worden we af en toe met dit fenomeen op school geconfronteerd, omdat
het de kinderen in de groep betreft. Pester(s) en gepeste kinderen zitten immers samen in
dezelfde groep. Uit onderzoek blijkt dat cyberpesten niet is te voorkomen en dat we daar als
school ook niet de vinger op kunnen leggen, maar dat als we het met elkaar zo goed mogelijk
willen oplossen, we samen met de ouders dit fenomeen moeten aanpakken. We willen
daarom ook echt meegeven om het met uw zoon/dochter erover te hebben wat ze via
whatsapp en social media vertellen / zeggen en met wie ze contact hebben. Dit voor de
veiligheid en gezelligheid van uw kind.
Op school zullen we door middel van gesprekken en lessen aandacht besteden aan
cyberpesten. Afgelopen week hebben we dit ook al gedaan. Zie ook het format dat we
gebruiken om kinderen na te laten denken wat ze op social media doen.
Wij hopen door de samenwerking tussen ouders, school en kinderen het probleem niet te
laten escaleren en rekenen in het belang van een goede sfeer op uw medewerking.
Hieronder een link naar een artikel hierover wat handvatten kan bieden voor u als ouder.
https://www.jmouders.nl/vrije-tijd/mediagebruik/digitaal-opvoeden/zo-praat-je-met-jekind-over-online-gedrag

Protocol voorkoming lesuitval
Helaas hebben we steeds meer te maken met een schaarste in de invallerspool. Vorige week
hadden we hierdoor ook al een groep moeten opdelen, omdat er even niet iemand
beschikbaar was. Het baart ons zorgen dat er op die manier ook meer werkdruk bij het vaste
personeel komt te liggen en hierdoor ook de onderwijskwaliteit omlaag gaat. Dit is één van
de belangrijkste redenen waarvoor er protestacties vanuit het onderwijsveld georganiseerd
worden. OPO Borger-Odoorn heeft een protocol voorkoming lesuitval opgesteld. Hierbij
staan richtlijnen hoe we als school te werk gaan bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten.
We zullen altijd proberen lesuitval te voorkomen, maar hier zitten ook grenzen aan.

Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot de volgende oplossing over
gaan: De eerste dag zonder invaller zullen wij de leerlingen verdelen over de groepen. Bij het
verdelen wordt gekeken in welke groepen dat het beste kan. De school zal dit bewust een
dag zo doen. Er is dan de tijd om andere oplossingen te zoeken. Zo kunnen de ouders (van
alle betrokken leerlingen) deze dag (schriftelijk) op de hoogte worden gebracht van het
invallersprobleem. Door deze interne oplossing wordt de voortgang zoveel mogelijk
gegarandeerd.
Mocht de dag erna de vaste leerkracht nog ziek zijn en er is geen invaller dan zal er een mail
naar de ouders verstuurd worden met de mededeling dat de kinderen van die
desbetreffende groep thuis kunnen blijven.
Uiteraard hopen we dat dit niet het geval zal zijn bij ons op school, maar we moeten wel
reëel zijn dat dit wel gaat gebeuren. Als bijlage bij deze nieuwsbrief stuur ik u het volledige
protocol toe.
Onderstaand artikel geeft een inkijk op de invallersproblematiek:
https://www.aob.nl/nieuws/een-op-de-zes-basisscholen-heeft-problemen-met-vervanging/

Aanwezigheid directie
Onder voorbehoud ben ik op de volgende dagen op De Zweng aanwezig:
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Donderdagmiddag 8 februari vanaf 14.30uur
Donderdag 15 februari (’s ochtends directieoverleg Borger)
Vrijdagochtend 16 februari
maandag 19 februari vanaf 9.30uur
Woensdag 21 februari vanaf 9.30uur

