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Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE

AGENDA

Maandag 16 september
Dinsdag 24 september
Ma. 30 september t/m wo. 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Maandag 7 oktober
Maandag 7 oktober

Schoolfotograaf (portret, broer/zus en groep)
20.00-21.30u: OV-vergadering
Schoolkamp groep 7-8
Jaarvergadering OV en MR
Studiedag: alle kinderen vrij
Voorlichtingsavond groep 8 bij de Tweemaster

DE GRUWEL VAN HET ONDERWIJS: HET LERARENTEKORT

Het landelijk tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs loopt steeds verder op. Ook blijkt
inmiddels dat er eveneens een stevig tekort ontstaat aan directeuren. Besturenorganisaties luiden de
noodklok en vragen maatregelen van het kabinet. De aanmeldingen op de PABO's nemen wel toe,
maar de opleiding duurt 4 jaar dus hebben we niet onmiddellijk dé oplossing in handen.
Zonder juf is het moeilijk lesgeven. Het
verdelen van een groep over de andere
groepen kent grote nadelen. Vaak zijn die
andere groepen al flink bezet en kunnen er
hoogstens enkele leerlingen bij. De groep van
de zieke juf wordt dan uit elkaar gehaald en
verdeeld - als er ruimte is - over de andere
groepen. De pijn van de niet aanwezige vervanger wordt zo verdeeld over de hele school. Zeker als het
gaat om jonge leerlingen, is dit funest. De school wordt een opvangplek en het onderwijs - ook in de
andere groepen - wordt ernstig aangetast. Op den duur zal dit ook leiden tot overbelasting van
personeel en dan zijn we nóg verder van huis. Daarom staat de schoolleiding bij een ziekmelding van
een leerkracht vaak 's ochtends voor een lastig dilemma. Steeds meer neigen we er toe om de
benadeelde groep noodgedwongen vrijaf te geven. Dat is weer belastend voor de ouders die ook hun
agenda met afspraken hebben. We geven dan aan dat er in uiterste nood een zeer bescheiden
opvangcapaciteit is in de andere klassen en doen een beroep op de ouders daar liever geen gebruik
van te maken. Verreweg de meeste ouders werken daar loyaal aan mee en hebben vooraf al
maatregelen getroffen om opvang te kunnen bieden op onverwachte momenten.
Het lerarentekort is een maatschappelijk probleem dat de scholen niet meer 'even' kunnen oplossen.
We zijn blij met uw medewerking en beseffen volop hoe lastig het is om u te moeten meedelen dat uw
kind niet naar school kan. Het is echter zoals het is: er is dan echt geen andere oplossing.
GESLAAGDE INFORMATIEAVOND

Afgelopen week gaven alle leerkrachten in hun groep presentaties over wat de kinderen dit jaar gaan
leren, welke afspraken er gelden, welke doelen worden gesteld en hoe methodes werken. Veel ouders
kwamen de informatieavond bezoeken en zo kunnen we spreken over een geslaagd evenement!
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EVEN KIJKEN IN DE KLAS?

Ouders kunnen 's ochtends de klas niet meer in om
even mee te kijken naar het werk van uw kind terwijl
dat juist een mooie vorm van ouderbetrokkenheid is.
Daarom gaan we intern overleggen hoe we in deze
behoefte kunnen blijven voorzien. Binnenkort komen
we met een alternatief.
LEERLINGPARLEMENT

Leerlingen uit de groepen 6-8 kunnen zich aanmelden voor het nieuwe Leerlingparlement. Per leerjaar
wordt een jongen en meisje gekozen. Samen buigen zij zich met de directeur over plannen om de
school nóg beter te maken. Komende week kunnen kandidaten 'campagne voeren' en uiterlijk vrijdag
volgen de verkiezingen. Spannend!
JUF LOUISE

Louise van Maaswaal is in verwachting. In overleg met de bedrijfsarts is op medische gronden besloten
dat ze al per de komende week niet meer mag lesgeven. Dat is uiteraard bedoeld om
gezondheidsrisico's voor moeder en kind te voorkomen of te beperken. Ze mag wel werken, maar
alleen licht (administratief) ondersteunend en ze moet inspanningsvermoeidheid vermijden. In
samenwerking met Penta zijn we aan het zoeken naar de oplossing voor de langdurige vervanging die
nu moet gaan plaatsvinden. We houden u op de hoogte.
ALGEMEEN NIEUWS
STAGIAIRE

Hallo allemaal! Ik zal mij even kort voorstellen. Mijn naam is Ashley en
ben 18 jaar oud en woon in Hoorn. Mijn opleiding volg ik op het Horizon
College, onderwijsassistent 2e leerjaar. Dit jaar loop ik op De Pontonnier
stage in groep 2/3. Ik ben er dan op de donderdagen en vrijdagen.
Naast school werk ik in een restaurant als bijbaan. Ook sta ik model voor
een kledingzaak bij ons in de binnenstad. Ik hoop dat u zo wat meer over
mij te weten bent gekomen. Ik kijk ontzettend uit naar deze
stageperiode! - Ashley
VOETBALSCHOOL PALMA

Voetbalschool Palma biedt trainingen aan kinderen met autisme en/of
ADHD. Vorig schooljaar hebben wij met een groep kinderen getraind
en dit is positief ervaren door zowel de spelers, ouders als trainers.
Daarom gaan wij dit seizoen door! De kinderen kunnen sporten, krijgen
begeleiding op maat en leren spelen in teamverband.
We zijn dit schooljaar gestart met de voetbaltrainingen op de
maandagen. Deze vinden plaats bij v.v. De Blokkers. Er is ruimte voor
een nieuwe groep. De aanmeldingen zijn mogelijk voor de groep van
16.00-17.00 en 17.00-18.00 uur.
Informatie: Tamara Kaaij-van Doorn - Voetbalschool Palma
06-10840052 en https://voetbalschool-palma.jimdosite.com/
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