18 oktober 2019

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE
AGENDA

Ma. 21 t/m vr. 25 oktober
Dinsdag 29 oktober
Vrijdag 1 november
Dinsdag 12 november
Maandag 18 november

Herfstvakantie
08.30: luizencontrole
13.15-14.00: weeksluiting 1-2, 4-5 en 5-6
20.00: OV-vergadering
Studiedag: alle kinderen zijn vrij

VERSLAG JAARVERGADERING OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Donderdag 17 oktober gaven de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad een presentatie over
hun (financieel) beleid. De avond werd bezocht door zo'n 20 personen en die beslissen dan
bijvoorbeeld over de hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020. Om daarmee te
beginnen: de bijdrage per kind wordt verhoogd naar € 60 per jaar. Daar zijn meerdere redenen voor:
• De kosten van (bus)vervoer zijn gestegen
• De inflatie in vorige jaren is niet gerepareerd
• De Oudervereniging heeft de afgelopen jaren ingeteerd op haar financiële reserves
• De relatief kleine school genereert bij een laag bedrag te weinig vermogen
De ouderbijdrage kent twee delen: het vrijwillige deel voor de festiviteiten en aankleding van de school
naast het 'verplichte' deel voor de schoolreizen. In het laatste geval mag een ouder zijn/haar kind niet
laten meegaan, maar dan moet het wel op school een vervangend programma volgen omdat de
schoolreis op een schooldag plaatsvindt. De verhoging naar € 60 per kind werd door de vergadering
unaniem goedgekeurd en de penningmeester werd bedankt voor haar zorgvuldige overzicht van de
cijfers.
Daarna liet voorzitter Larissa List van de Medezeggenschapsraad zien waar de raad zich het afgelopen
jaar mee heeft beziggehouden. Een flink aantal onderwerpen passeerde de revue; ze worden alle
besproken met de schoolleiding en van advies of instemming voorzien. Voor het komende jaar staan
weer veel beleidsvoornemens op de agenda. Er wordt hard gewerkt aan het op peil brengen van alle
documenten waarin de school zich verantwoordt of protocollen hanteert. Zoals bijvoorbeeld het
nieuwe anti-pestprotocol dat nu op tafel ligt.
Tenslotte verzorgde directeur Hans Lonnee een uitleg over het onderwerp 'sociale veiligheid op
school'. Dit onderwerp was dermate boeiend dat de aanwezigen vroegen er een helder verslag van te
maken voor alle ouders. Dat verslag gaat er komen, maar op een moment dat iedereen er weer de
volle aandacht voor heeft. Dus eerst voor nu:
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LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING?

Vooral het basisonderwijs moddert door met een ernstig tekort
aan leerkrachten. In sommige delen van Nederland worden
klassen opgeheven of ontstaan groepen van meer dan 45
leerlingen. Zo kan het echt niet langer, vindt iedereen behalve het
kabinet. Dat zit de komende week weer om tafel met de
onderwijsbonden om tot een akkoord te komen over een
verbeterde marktpositie van het beroep van leraar en de
bestrijding van de veel te hoge werkdruk. Leidt dit overleg niet tot
oplossingen, dan volgt een oproep van de bonden voor een
landelijke staking op woensdag 6 november 2019. Of dit betekent
dat er ook op onze school gestaakt gaat worden, is nu nog niet
bekend. We houden u op de hoogte.
ALGEMEEN NIEUWS
PROBLEMEN MET DE SCHOOLFOTOGRAFIE

De schoolfotograaf meldt ons het volgende: door een technische storing zijn er geen groepsfoto's bij
uw kind te zien. Helaas kan dit niet verholpen worden. We hebben daarom de hele school geblokkeerd.
Dus ook de broer/zus-opnamen. Na de vakantie volgen nieuwe leaflets. We verzoeken u de ontvangen
leaflets van 17-10 te verscheuren om vergissingen te voorkomen. Excuses voor het ongemak.
BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN

Wat leuk! Er zijn 18 aanmeldingen van onze school binnengekomen bij
Stichting Netwerk voor de activiteiten van de Brede School. Samen met de
Tweemaster en het Kompas zijn er genoeg kinderen die meedoen, dus alle
activiteiten zullen na de herfstvakantie starten. De kinderen die zich hebben
opgegeven, krijgen een week voor het begint een startbrief. Veel plezier met
kleuterdans, naaiatelier, stop-motion, natuur, scouting en schaken!
VAKANTIESPELEN HOORN

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober zijn de Vakantiespelen
van Stichting Netwerk. Bij verschillende locaties zijn tussen 11.00 en
15.00 uur diverse activiteiten te doen voor kinderen in de leeftijd van 4
tot en met 12 jaar. Het thema is Trollen en Tovenaars. Meedoen is gratis
en aanmelden is niet nodig. Uw (jongste) kind heeft woensdag een flyer
meegekregen, daar vindt u meer informatie. Of bekijk de flyer op:
https://netwerkhoorn.nl/nieuws/herfstvakantie-spelen-hoorn
CULTUURWEEK HOORN

Van 11 tot en met 22 november vindt de Cultuurweek plaats voor kinderen
vanaf 6 jaar. Zij kunnen meedoen aan activiteiten en workshops, zoals Hiphop,
vloggen, speksteen, theaterdans, accordeonles, popsong fabriek, harp,
drummen, virtual reality en filmquiz. De Cultuurweek is een samenwerking
tussen Stichting Netwerk, Gemeente Hoorn, de Blauwe Schuit en Sport en
Cultuur Hoorn. Afgelopen woensdag hebben alle kinderen die 6 jaar en ouder
zijn een flyer meegekregen. U kunt uw kind(eren) opgeven via
www.sportencultuurhoorn.nl.
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