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Studiedag
Op woensdag 15 november hebben de leerkrachten een studiedag (zoals aangekondigd in Schoolgids B (het
jaarboekje) en zijn de kinderen vrij.
Zwemmen
Op maandag 13 november a.s. is het voor de kinderen van de middenbouw weer een zwemdag. Voor deze
maandag vragen wij een ouder die met ons mee wil lopen van en naar de bus die bij het station staat. U
kunt zich opgeven bij juf Sanne of via de school mail. Alvast dank!
Zwangerschapsverlof juf Nienke
Nog een paar weken, en dan zal juf Nienke een paar maanden even niet op school zijn. Juf Nienke
verwacht in februari een tweeling, en zoals het er nu naar uitziet zal zij rond half december met
zwangerschapsverlof gaan.
We zijn blij u te melden, dat we (na lang speuren) een goede vervanger voor haar hebben gevonden. Het
is Marieke Botman. Marieke is dertig en woonachtig in Enkhuizen. Ze is bij veel kinderen bekend, omdat zij
veel doet met muziek en zang. Zo begeleidt zij een kinderkoortje.
Marieke heeft jaren geleden bij ons stage gelopen in de middenbouwgroep – zij heeft dus enige ervaring in
het montessori-onderwijs, maar is ook jarenlang werkzaam geweest op andere scholen, bij Berend Botje
en op haar eigen muziekschool.
Marieke is al even bij juf Nienke en de middenbouwertjes in de klas geweest en zal ook de komende
weken een aantal malen ‘meedraaien’. Tijdens Nienkes verlofperiode zal zij elke donderdag en
vrijdagochtend de leerkracht van de middenbouw zijn. Op dinsdag zal juf Sanne de groep gaan begeleiden.
Wij zien uit naar een fijne samenwerking met Marieke.
Oudergesprekken – een terugblik
Vorige week vonden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar plaats. We kijken met elkaar terug op
leuke gesprekken – het is goed om alle ouders zo aan het (betrekkelijk) begin van het schooljaar even te
spreken.
Toch viel ons ook op dat een flink aantal ouders, in vergelijking met eerdere gespreksavonden, niet kwam
opdagen. Natuurlijk zal daar een reden voor zijn. We nemen het ook niemand kwalijk, maar wellicht
kunnen we met elkaar een volgende keer wat secuurder omgaan met dit soort avonden.
Staking: 12 december a.s.
Ons land heeft een nieuwe regering. Zonder een politiek statement te willen maken, melden wij u dat er
voor het onderwijs in zijn geheel, en voor de leerkrachten in het bijzonder, weinig nieuws onder de zon is.
Het nieuwe kabinet heeft met haar regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’. Voor het primair
onderwijs ligt die toekomst te ver in het verschiet. Het kabinet wil pas vanaf 2021 investeren in het
verlagen van de werkdruk. Voor het verhogen van het salaris is 270 miljoen beschikbaar, maar door de
enorme salarisachterstand is dat slechts een druppel op de gloeiende plaat.
De problemen in het basisonderwijs zijn groot, dat werd te meer duidelijk toen op 5 oktober jl. meer dan
90.000 leerkrachten staakten voor minder werkdruk en meer salaris, maar de stapjes die het kabinet gaat
zetten zijn veel te klein. Ook de PO-Raad, waarin werkgevers vertegenwoordigd zijn, erkent dat er veel en
veel meer geld nodig is voor het basisonderwijs.

Het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het salaris moet het vak voor zittende leerkrachten,
maar ook voor toekomstige collega’s, aantrekkelijker maken. Dat is broodnodig, omdat het basisonderwijs
op korte termijn afstevent op een groot tekort aan leerkrachten. Die tekorten zijn nu in delen van het
land al zichtbaar. PO-Raad-voorzitter Den Besten: “Het is goed dat het nieuwe kabinet oog heeft voor de
problemen in het onderwijs, maar het is een illusie om te denken dat dat met deze muizenstapjes is op te
lossen.”
Maar afgezien van maatregelen rondom salaris en bekostiging zijn de problemen groter. Zo is er al
jarenlang veel te weinig geld voor materiaal, voor de gebouwen en voor de ict-voorzieningen. Dat is enige
jaren door de Onderwijsraad, een landelijk adviesorgaan dat door de regering zelf is ingesteld,
‘alarmerend’ genoemd. De Onderwijsraad stelt, dat er in ons land dermate weinig geld naar het
basisonderwijs gaat, dat de kwaliteit van het onderwijs onder grote druk staat. En dat terwijl ‘Den Haag’
maar blijft roepen dat wij ‘het beste onderwijs ter wereld’ willen hebben en dat ons land ‘echt een
kennisland is’. De cijfers wijzen dus anders uit!
Kortom: als we de acties nu niet doorzetten, zijn eerdere acties voor niets geweest. We hopen van harte
op uw medewerking en uw begrip en steun. Het gaat namelijk vooral ook om het onderwijs aan uw kind.
Het actiefront “PO in Actie” heeft, gesteund door de vakbonden en de werkgevers (uniek in ons land), 12
december a.s. wederom een grote stakingsdag aangekondigd. Er zal een grote bijeenkomst voor
leerkrachten komen, waarschijnlijk in Utrecht.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat onze school op dinsdag 12 december gesloten zal zijn.
Uiteraard houden we u op de hoogte.
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Naar De Witte Schuur
St. Maarten in Enkhuizen
Een zwemdag

Woensdag 8 november
Zaterdag 11 november
Maandag 13 november

