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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
DE EFFECTEN VAN HET LERARENTEKORT
Heel onderwijsgevend Nederland kwam het afgelopen jaar in actie om de politiek te bewegen iets te
doen aan de werkdruk en aan het lerarentekort. U kent het resultaat: er kwam extra geld, betere
salarissen en verruimde opleidingsmogelijkheden. Maar de situatie blijft nijpend en wordt alleen maar
erger in de komende jaren. De vervangingspoules – waar leerkrachten te vinden zijn als een zieke
collega op een school moet worden vervangen – bestaan nauwelijks nog of zijn leeg. Er voltrekt zich
een ramp over het basisonderwijs met grote effecten voor ouders: regelmatig zal het voorkomen dat
een klas geen les kan ontvangen. Opeens heeft u dan een kind thuis en meestal komt dat slecht uit
vanwege uw werk of andere verplichtingen.
De Jozefschool en De Pontonnier hebben lang aangegeven
dat er in geval van een zieke leerkracht tot het uiterste
wordt geprobeerd uw kind toch opvang te bieden op school,
ook als er geen vervanger te vinden is. De problemen zijn
inmiddels echter zó groot dat we dat meestal niet meer
waar kunnen maken. Het is een hard maar simpel gegeven:
als we geen personeel hebben, kunnen we ook geen klas of
een deel van de klas opvang bieden. Laatst speelde zo’n
situatie en vroegen we de ouders het kind thuis te houden
en alléén naar school te laten komen als er echt geen andere oplossing thuis te vinden was. Het
resultaat: meer dan de helft van de klas kwam toch naar school.
We snappen dat het lerarentekort u van tijd tot tijd op een vervelende manier kan treffen. Elke keer
weer zullen we tot het uiterste proberen een oplossing te vinden. Veel eigen personeel offert de eigen
vrije dagen op door extra te komen werken. Maar er is een grens… Het betekent helaas dat u vaker
zelf een oplossing moet zien te vinden voor het plotseling niet naar school kunnen van uw kind.
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EEN NIEUW LEERLINGPARLEMENT
Na een intensieve campagne in de groepen 5 t/m 8 hebben de
kinderen afgelopen week hun eigen Leerlingparlement gekozen!
Helaas kunnen we geen foto plaatsen door de beperkingen van de
AVG-wet (privacy). Niet alle plaatsen zijn al ingevuld: in sommige
groepen kijken de jongens of juist de meisjes de kat uit de boom.
Misschien haken ze later nog aan als ze zien hoe goed en hoe leuk het
Leerlingparlement gaat worden. De nu gekozen 7 leerlingen komen
donderdag 29 november voor het eerst bij elkaar. Vanaf 13.30 uur
bespreken ze dan met directeur Hans Lonnee de opzet van de
vergaderingen, de ideeën en de manieren om ook de andere leerlingen
te betrekken bij de plannen. We wensen hen veel succes!
KEUZE OUDERPORTAAL
Afgelopen dinsdagavond kwam een
groep
ouders,
ICT-leerkrachten,
administratrices en de directie bij
elkaar voor een presentatie van het
ouderportaal BasisOnline. Op een groot
scherm werd getoond wat er allemaal
mogelijk is voor ouders en personeel.
Allereerst
wordt
het
stukken
makkelijker en sneller om berichten te
verzenden. Dat kan op het niveau van
de school, op het niveau van een
specifieke groep of op het niveau van
een individueel gezin. De school kan
berichten interactief maken; dan kunt u
reageren op een mededeling. Ook kunnen er lijsten worden samengesteld waarbij ouders bijvoorbeeld
kunnen aangeven dat ze beschikbaar zijn om leerlingen te vervoeren bij een excursie. Zelfs beknopte
enquêtes kunnen voortaan digitaal worden uitgezet. Handig is dat het intekenen voor 10minutengesprekken straks ook digitaal mogelijk is. U ontvangt een bericht, tikt een tijd aan en klaar is
Kees. Het programma bevat nog meer modules: een absentie- en verlofmodule, een bibliotheek van
permanent beschikbare documenten, een kalender, etc. Tussen de leerkracht en een gezin kunnen
berichten worden uitgewisseld, bijvoorbeeld als is afgesproken een ‘heen-en-weer-schrift’ te hanteren
om de ontwikkeling van het kind beter te kunnen volgen.
Het ouderportaal was vooraf door de directie geselecteerd op basis van gebruiksgemak, kosten,
support, gebruikerservaringen en functionaliteiten. Na afloop bleek de referentiegroep tevreden te
zijn met het resultaat. Dat betekent dat de school het ouderportaal gaat aanschaffen. Er zijn wat
voorbereidingen nodig om daadwerkelijk van start te gaan, waaronder een instructiebijeenkomst voor
de leerkrachten. Ook moet worden afgesproken met welke modules we starten; het is beter de
voorziening stap voor stap uit te rollen zodat iedereen leert werken met het ouderportaal. Het meest
waarschijnlijk is dat u gebruik zult gaan maken van een app op uw smartphone, maar het portaal werkt
ook op tablets, laptops en computers.
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Voor ouders is het niet moeilijk om aan de slag
te gaan met BasisOnline. U krijgt van ons
heldere instructies. Daarnaast bevat het
programma een database met voorbeelden van
elke gebruiksmogelijkheid. Het belangrijkste is
dat u eerst alle gegevens van uw gezin gaat
invoeren. Daarna kunt u keuzes maken of u wel
of niet bepaalde zaken wilt delen met andere
ouders. Vervolgens is het portaal al klaar voor
het ontvangen van berichten. Hoe u zelf
informatie naar school kunt zenden, leggen we
uit zodra we daadwerkelijk gaan starten. We
verwachten dat u en wij na de Kerstvakantie
volop met het ouderportaal kunnen werken.
Tot slot: niemand is verplicht gebruik te gaan maken van het ouderportaal. U zult echter merken dat
het programma acties echt veel makkelijker maakt. Ook kan de school u razendsnel informeren als er
iets belangrijks is te melden. U hoeft er niet voor naar de website: de berichten komen rechtstreeks
op uw telefoon binnen. Als school zullen we onze informatie naar ouders voor een belangrijk deel gaan
verzorgen via BasisOnline. Het is daarom ons advies dit afgeschermde en beveiligde ouderportaal ook
echt te gaan gebruiken.

AGENDA
Woensdag 21 november
Woensdag 21 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 30 november
Vrijdag 30 november
Woensdag 05 december
Vrijdag 7 december
Ma. 10 t/m vr. 21 december
Dinsdag 11 december
Vrijdag 14 december
Woensdag 19 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december
Ma. 24 december t/m vr. 04 januari
Maandag 7 januari

Elly jarig
Straat Beurtschip afgesloten voor autoverkeer
Sonja jarig
Avond: Klassenfeest groep 5-6
11.45-12.15u: weeksluiting groep 1-2 en 5-6
Ponto
Sinterklaasfeest op school
Voorlopig schooladvies groep 8
Oudergesprekken voorlopige schooladviezen gr.8
20.00u: OR-vergadering
Ponto
Yanouk jarig
17.00-19.00u: Kerstviering in school
Speelgoeddag groep 1-2
Kerstvakantie
Luizencontrole
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ALGEMEEN NIEUWS
WEGWERKZAAMHEDEN
LET OP: Belangrijk aandachtspunt als aanvulling op onderstaande: op woensdag 21 november is het
hele Beurtschip NIET bereikbaar voor auto’s. U kunt uw kind(eren) dus niet met de auto halen of
brengen deze dag. Alleen de stoep zal begaanbaar zijn.
Reminder: Van het aannemersbedrijf Mouwrik Waardenburg
ontvingen wij een brief over geplande werkzaamheden aan het
Beurtschip. Deze straat loopt rond onze school. In de periode
van 12 november tot en met 14 december kunt u hinder of
oponthoud ervaren. Er zullen verkeersregelaars ingezet
worden. Tussen 26 november en 14 december zal de weg
afgesloten zijn en is er een omleiding.
EVEN VOORSTELLEN…
Mijn naam is Samantha Douma en ik ben jeugd- en gezinswerker bij
1.Hoorn. Bij 1.Hoorn komen alle inwoners van Hoorn met hun hulpvraag,
bijvoorbeeld met vragen over het opgroeien of opvoeden van hun
kinderen. Als er een vermoeden is van dyslexie of als er onderzoek nodig
is voor uw kind kunt u ook bij 1.Hoorn aankloppen. Ook volwassenen
kunnen met hun hulpvraag bij 1.Hoorn terecht. Meer informatie kunt u
vinden op: 1punthoorn.nl

1.Hoorn vindt het belangrijk om zo snel mogelijk in contact te komen met ouders en kinderen die een
(mogelijke) zorgvraag hebben zodat we tijdig met u en eventueel andere betrokkenen kunnen
meedenken over een oplossing. Dat voorkomt dat de problemen oplopen of groter worden.
Daarom ben ik namens 1.Hoorn vanaf 26 november 2018 elke maandagochtend aanwezig op school.
Als u vragen heeft over hulp voor uzelf of uw kind, hoe klein de vraag ook is, kom gerust bij mij langs,
ik zit in het kantoor van juf Sonja. U kunt ook via info.depontonnier@stichtingpenta.nl een afspraak
met mij maken.
Tot ziens op school!
REGEL VAN DE WEEK
Helpt u uw kind ook op een positieve manier bij de volgende Regel van de Week?
‘Heeft een ander verdriet? Help hem dan als je het ziet.’
SCHOOLFRUIT
Volgende week zullen we de volgende
versnaperingen uitdelen:
woensdag:
appel
donderdag:
peer
vrijdag:
meloen

Wist u dat... Als een peer begint
te groeien, hij met de dikke kant
naar boven groeit? Pas als de
peer te zwaar wordt voor het
steeltje, kantelt hij langzaam
naar beneden
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SPORTSHIRTJES TERUG NAAR SCHOOL
Als uw kind een sportshirtje van school heeft gebruikt, wilt u deze dan altijd weer (laten) inleveren op
school? Dit kan op het bureau van Marieke (administratie). De shirtjes worden door school gewassen.
Het is niet de bedoeling dat de rode Pontonnier-shirtjes bij kinderen thuis bewaard worden. Bedankt!
JONGERENKOOR ARRIVAL MET KERST NAAR HOORN!
Op 1e kerstdag zingt het jongerenkoor Arrival o.l.v. Jenneke Oomen uit
Wieringerwerf in de Hoornse Koepelkerk. Ook jongeren uit Hoorn en omgeving
zijn van harte uitgenodigd om te komen meezingen tijdens deze viering. We
gaan repeteren op zaterdag 8, 15 en 22 december van 13.00-15.00 uur in de
Koepelkerk, Achterom 24 A, 1621KV te Hoorn.
Geef je op bij Mark Heerink via de mail: m.heerink@planet.nl
NIEUWS VAN DE ONDERBOUW
BEDANKT!
Wij willen alle ouders bedanken voor hun hulp bij het Sint Maartenfeest.
Alle helpende handen bij het knutselen en het vervoer verzorgen op
vrijdag 9 november naar het Avondlicht. Fijn dat er zoveel ouders zijn
gekomen! En ook de bewoners van het Avondlicht waren blij met onze
komst.

NIEUWS VAN DE BOVENBOUW
BERICHTEN VOOR GROEP 8
Leerlingen van groep 8 zijn tijdens het TryOut Event op woensdagmiddag 28
november van harte welkom om –
vooruitlopend op de Open Dagen - te komen
kennismaken met de Copernicus SG. De
instuifmiddag biedt allerlei leuke en
interessante workshops, zoals wiskunst,
Sciencelab, klimmen, Chinees, (St.Nicolas)
Francais, Techlab, basketbal, Highschool
English, badminton, biolab, drama, volleybal,
muziek, unihockey, tekenen en dans.
Het inschrijven gaat via onze website
http://copernicus.atlascollege.nl/
(VOL = VOL)
Je registreert eerst je gegevens kunt je
vervolgens via een per email verstuurde link
inschrijven voor de workshops van jouw
keuze. Let goed op: deze link kan je maar 1
keer gebruiken dus bedenk goed van te
voren welke workshops je wilt doen. De
daarna ontvangen bevestigingsmail print je
uit en neem je op 28 november mee naar de
Copernicus. Tot ziens!
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