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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie: 

kbs.st.joseph@kpoa.nl  

 

Leerkrachten gezocht. 

Onlangs vroeg ik u, of er onder u waren die een (basis)onderwijsakte hadden. Uit die 

uitvraag zijn drie reacties gekomen, waarvan wij in geval van nood graag gebruik van 
maken. 

En dat zou wel eens eerder kunnen zijn, dan wenselijk. Ik zie namelijk aankomen dat 

naarmate de herfst vordert er problemen gaan ontstaan bij onze invalpool, PIO 

(personeel in onderwijs) genaamd. Nu al is het zo dat verloven soms niet vervuld kunnen 

worden. Vandaar dat wij in school aan de slag zijn met het vormgeven van een noodplan. 

Hiermee kunnen wij hopelijk zo goed mogelijk inspelen op situaties waarin bij ziekte of 

verlof geen vervanging voorhanden is. Waarmee de continuïteit van het onderwijs zoveel 
mogelijk gegarandeerd is. 

Ik wil e.e.a. niet zwaarder maken dan het is, maar regeren is vooruitzien. Het niet 

hebben van invallers is een van de grootste problemen in onderwijsland. Dat hoef ik niet 

uit te leggen, denk ik. De effecten van het hanteren van een noodplan, zijn tweeërlei. 

Enerzijds het oplossen van het probleem van geen invallers. Het tweede kan zijn, dat wij 

er toch niet uitkomen. Dat zou dan kunnen betekenen dat er tegen onze en uw wens in, 

toch groepen naar huis zullen moeten. Dat zal wellicht bij meerdere zieke leerkrachten 
op een dag het geval kunnen zijn. Dat proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. 

  Hoe kan dit toch? 

Dit probleem werd jaren geleden al voorzien door de beleidsmakers. Maar er werd 

feitelijk weinig mee gedaan. Het is uiteindelijk ook het resultaat van jarenlang uithollen 

van het imago van het beroep. Het is niet voor niets dat er nauwelijks mannen meer te 

vinden zijn die dit mooie vak uit willen oefenen. En degenen die er zijn, zullen 

grotendeels binnen tien jaar met pensioen gaan. Grote groepen, weinig salaris, hard 

werken, zijn niet alleen maar holle kreten, maar integraal onderdeel van ons mooie en 
belangwekkende beroep. 

Ook is het zo dat de drempel om aan een PABO te mogen studeren is opgehoogd, wat in 

zichzelf goed is, want het is een ingewikkeld beroep. Maar het betekent dat de instroom 

van nieuwe studenten substantieel afneemt. Daarnaast is bekend dat maar een beperkt 

percentage van wie het diploma haalt, ook daadwerkelijk het vak ingaat. Neem hierbij 
voornoemde vergrijzing en het palet schetst een somber beeld. 

Ik hecht er, met pijn in mijn hart, aan u mee te nemen in deze ontwikkeling. Ik hoop van 
harte dat ik een slechte profeet blijk. Maar een gewaarschuwd mens..... 

Den Haag wordt wakker! 
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Stamkaarten 

Als bijlage bij deze DigiDuif vindt u de handleiding voor het controleren van de 

stamkaart. Dit betreft een jaarlijkse update van de leerling gegevens. Wij stellen het op 

prijs, voor het welzijn van uw kind en de voortgang van het onderwijs, dat u deze 

stamkaart binnenkort controleert, aanpast waar nodig en weer retourneert naar onze 
administratie. Bedankt! 

Schilder gezocht 

Wie van u wil ons helpen met schilderen van de kasten in onze onderbouw. Deze zijn 

klaar en we zijn er blij mee. Dank aan de maker; maar nu moeten ze nog een lik verf. 

Mocht u zich aangesproken voelen, wilt u dan contact opnemen. Niet een al te grote klus 
denk ik. Met veel dank! 

Het verkeer rond school 

Zoals u weet zijn wij doende het kruispunt vanuit de Lient, veiliger te maken. Tot nu toe 

zijn wij blij met de hulp van diverse ouders, die het oversteken beter laten verlopen. 
Hieronder de voorwaarden waaronder een brigadiersregeling kan worden opgestart. 

Wil een school/ouders gebruik maken van verkeersbrigadiers moet er een “verkeersbrigade” komen. 
Bestaande uit ouders en evt. kinderen. Een minimale bezetting van 24 volwassen is gewenst. Anders 
is de druk op degene die het dan MOETEN gaan doen groot. Ik schrijf moeten omdat het niet 
vrijblijvend is. Andere ouders en kinderen moeten er van op aan kunnen dat er op de afgesproken 
tijden verkeersbrigadiers staan.  
Daarnaast moet de oversteekplaats visueel aangeduid worden door speciale borden en strepen op de 
weg. Een zogenaamde zebra hoeft niet. 
Indien er dus voldoende ouders bereid zijn mee te doen, dan kan ik dit bij de gemeente melden. Het 
gaat er dan ook om WAAR de oversteek plaats moet vinden. De gemeente, afd. Verkeer, moet daar 
hun goedkeuring aan geven. Aanleg gebeurd pas als het 100 % zeker is dat er genoeg ouders zijn. 
Ook belangrijk os dat eer coördinator is. Deze persoon zorgt voor het invullen van de “dienstlijst”. Is er 
op de instructieavond(en). 1 of 2 per jaar.  De tijden dus waarop wie bij de oversteek staat. Deze 
persoon is ook voor mij het aanspreekpunt.  
Jan van de Kooi (Politie Amersfoort). 

Na deze informatie is onze vraag, wie van u wil zich aanmelden voor de 

verkeersbrigadier brigade. U kunt uw reactie sturen naar Jacomijn van de Vlag  / 
jacomijn@florander.nl 

Hopelijk kunnen wij zo snel mogelijk beginnen met een reguliere oversteekregeling van 
verkeersbrigadiers. Bij te weinig animo, zal deze regeling niet van start kunnen gaan.  

Met de gemeente zijn wij in de slag om te bezien of er voorzieningen kunnen 

komen die de veiligheid bevorderen. Te denken valt aan verhoging van 

verkeerdrempels, zebrapad, waarschuwingsborden/-lichten e.d. Wat lijkt te 

gaan lukken is de verhoging van de bestaande drempels, om de vaart uit het 

verkeer te halen. Ook hebben wij er goede hoop op dat extra belijning en 

bebording, de oversteekplaats duidelijker zal maken. Wij houden u op de 

hoogte. 
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Na schooltijd naar de BSO (=BuitenSchoolse Opvang)? 

Indien uw kind naar de BSO gaat, weten de leerkrachten, de BSO-medewerker en de 

kinderen dit. Dat is fijn, want zij zorgen dan dat het betreffende kind bij de BSO-

medewerker terecht komt. Is de BSO-medewerker iets later, geen probleem, het kind 

wacht of blijft gewoon even bij de leerkracht. Deze samenwerking verloopt goed. Mocht 

uw kind die middag met iemand anders mee gaan om welke reden dan ook, wilt u de 

leerkracht en de BSO hiervan op de hoogte stellen? En dit ook vooraf goed bespreken 

met uw kind zelf. Dit om te zorgen dat elk kind op de juiste plek komt na schooltijd en 

dat dit geen ongewenste (zoek)acties oplevert. Deze mededeling staat nu in de 

nieuwsbrief n.a.v. een leerling die niet bij de BSO was en leerkracht en BSO niet wisten 

dat deze leerling met een medeleerling mee was gegaan met alle goede bedoelingen van 

dien. Alles kwam op zijn pootjes terecht. Toch graag uw aandacht hiervoor. Dank voor 
uw medewerking.  

GROEP 7 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE 

 

Vanaf woensdag 28 september gaat de grootste en populairste scholenactie van 

Nederland weer van start: De Kinderpostzegelactie. Ook onze leerlingen gaan 

zich inzetten voor kinderen die dat hard nodig hebben: voor kinderen door 

kinderen!  

Dit jaar sieren afbeeldingen van Fiep Westendorp de kinderpostzegels.  

 

Wilt u zien waar onze leerlingen zich voor inzetten, kijk dan op  

www.kinderpostzegels.nl/filmpjes  

 

Dit jaar ook weer online verkoop! 

De kinderen krijgen dit jaar ook weer de mogelijkheid om online te verkopen op 

www.mijnkinderpostzegelactie.nl. Als uw kind meedoet met de online actie kunt u ze een 

handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter. Kijk op www.kinderpostzegels.nl 

voor meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderpostzegels.nl/filmpjes
http://www.mijnkinderpostzegelactie.nl/
http://www.kinderpostzegels.nl/


 
                                          

    

                                                                Nieuwsbrief  06 2016 / 2017 

       Wekelijks informatieblad van de St. Josephschool te Hooglanderveen   
                                   Nr. 06 van de 7e jaargang    23-9-2016                                  

Tuinklusdag  

Op zaterdag 24 september is er weer een tuinklusdag. Kunt u komen helpen? Vele 
handen maken licht werk! 

We zien u graag om 9 uur. We sluiten rond 12 uur weer af. Het is fijn als u een 

kruiwagen, hark, snoeischaar, tuinhandschoenen e.d. mee kunt 
nemen. 

Het zou fijn zijn, als we de gehele tuin winterklaar kunnen maken. Dus 
graag een extra paar handen helpt enorm. Met dank!  

 

Uit de wijk 

 

Gezocht: vaders en moeders die van een feestje houden 

Er komen in Vathorst-Hooglanderveen weer feestelijke momenten aan, waarbij 

kinderen de hoofdrol spelen! En wat is er nou leuker om je kinderen te zien genieten? 

Op vrijdag 11 november vieren we Sint Maarten, met een lampionnenoptocht en een 

korte viering in de St. Josephkerk. De start is om 18.00 uur en de viering om 18.30 uur, 

zodat de kinderen om 18.50 uur langs de deuren kunnen. Om het een geslaagd Sint 

Maartensfeest te laten worden zoeken we - enkele begeleiders voor de 

lampionnenoptocht en - helpende handen tijdens de viering. Kerstmis is het warme 

feest voor de hele familie en dit jaar willen dit feest een extra tintje geven met sterren en 

wensen. Wij zoeken: - meedenkers voor de voorbereiding en uitvoering, - voorbereiders 

voor de kleuterviering en - de familieviering.   Lijkt het je leuk om mee te helpen? Mail je 

enthousiaste reactie naar lokaalteam@stjoseph-olva.nl 

Club extra 

Altijd al gewild dat uw kind zou gaan sporten, maar twijfelde u aan de motorische 

vaardigheid van uw kind. Dan is er club extra, sporten in een beschermdere omgeving, 

waarna toetreden tot een club wellicht (hopelijk) tot de mogelijkheden behoort. 

Info via www.sro.nl (033 4225114) 

Als kosten een bezwaar zijn, dan is daar ook een regeling voor. 

  

Ik wens u een mooi weekend 

 

Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s, 

Gert de Wit (directeur) 

 

 

https://www.startmail.com/email_compose?send_to=lokaalteam%40stjoseph-olva.nl
http://www.sro.nl/

