Nieuws van obs Holendrecht!

Zevende editie 2018-2019, 14 maart 2019

Stakingsdag 15 maart
Bezoek onderwijsinspectie 18 maart
Start onderzoek gevolgen en meerwaarde bestuurlijke fusie
Bijzonderwijs - Sirius

Vertrek juf Gerda
Thema’s groep 1-2 en Alles in 1
Koningsspelen
Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis

Stakingsdag 15 maart
Morgen, 15 maart, is de school gesloten. Een deel van het team staakt die dag. We hebben hierdoor
niet voldoende personeel beschikbaar om die dag onderwijs te bieden. Hierover informeerden wij u
al eerder.
De stakers in het hele land eisen een investeringsplan voor het hele onderwijs, van basisschool tot
universiteit. Zodat de werkdruk omlaag kan en de salarissen weer concurrerend zijn met de
marktsector.
Er is in de afgelopen jaren flink bezuinigd op het onderwijs. Hierdoor wordt het werken in het
onderwijs onaantrekkelijk. Personeelstekorten zijn het gevolg en werkdruk stijgt. De kwaliteit staat
onder druk. Dat móet anders.
Steunt u deze actie? Teken dan deze petitie.
Bezoek onderwijsinspectie 18 maart
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over het bezoek van de onderwijsinspectie aan onze stichting, Sirius. Maandag 18
maart bezoeken zij onze school. Zij volgen lessen in verschillende groepen en voeren gesprekken met medewerkers en leerlingen,
om een goed beeld te krijgen van de school en de kwaliteit van ons onderwijs. We houden u op de hoogte over de opbrengsten van
dit bezoek.
Start onderzoek gevolgen en meerwaarde bestuurlijke fusie Bijzonderwijs - Sirius
Zoals u weet valt onze school onder het bestuur van Stichting Sirius. Onder ons bestuur vallen ook nog andere scholen die allemaal
gelegen zijn in Amsterdam Zuidoost. Stichting Bijzonderwijs is een ander schoolbestuur met scholen in Amsterdam Zuidoost. Beide
besturen werken al jaren samen in bijvoorbeeld de Brede School en Passend Onderwijs. Daarop voortbouwend is onlangs een
onderzoek gestart naar wat de mogelijke effecten zijn als beide besturen nog meer gingen samenwerken in de vorm van een fusie.
De besturen willen onderzoeken of een fusie kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het inspelen op
het lerarentekort en het anders en beter organiseren van de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben.
Hiervoor is in november en december 2018 een eerste verkenning naar draagvlak uitgevoerd onder de directeuren van scholen, de
GMR-en en de raden van toezicht. Deze verkenning ging over de wenselijkheid van een bestuurlijke fusie tussen Stichting Sirius en
Stichting Bijzonderwijs. Onder deze groepen is een groot draagvlak voor een mogelijke fusie. Op basis van deze uitkomst is dit
onderzoek gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode van februari tot en met mei 2019.
Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn kunnen de bestuurders een voorgenomen besluit nemen. Voordat
een definitief besluit wordt genomen, worden eerst de volgende stappen doorlopen:
 Het raadplegen van alle ouders
 Het vragen van instemming aan de GMR-en
 Goedkeuring van de raden van toezicht over het fusiebesluit
Wanneer die stappen zijn doorlopen zal aan de minister om toestemming worden gevraagd. Na een positief bericht van de minister
worden de statuten gewijzigd, na goedkeuring van de raden van toezicht en de gemeenteraad. De streefdatum voor de fusie is 1
januari 2020.
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U wordt periodiek via de reguliere nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Wanneer u naar aanleiding van dit
bericht vragen heeft, kunt u daarmee terecht bij de directeur van de eigen school of bij de bestuurder.
Wilt u het rapport naar draagvlak lezen, kijk dan op de website van Sirius; www.stichting-sirius.nl
Intern begeleider Gerda Proctor verlaat onze school
Helaas gaat juf Gerda, intern begeleider, onze school eind april 2019 verlaten. Zij heeft ons onlangs laten weten op zoek te gaan naar
een nieuwe uitdaging, dichter bij haar woonplaats.
Sinds begin vorig schooljaar heeft zij zich enorm ingezet voor onze school en veel betekend voor de leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften.
Wij vinden het heel erg jammer dat juf Gerda ons gaat verlaten, bedanken haar voor haar betrokkenheid en positieve bijdragen aan
de schoolontwikkeling en wensen haar alle goeds toe.
De komende weken zal juf Gerda haar taken blijven uitvoeren. Het is nu nog niet bekend wie haar gaat opvolgen. Binnenkort starten
we met de sollicitatieprocedure.
Nieuwe thema’s in groep 1-2 en 4 t/m 8: Kunst en Verkeer & Vervoer
Bij de groepen 1-2 is thema in deze periode ‘Kunst’. Dat is al goed te
zien in de groepen. Er hangt al heel wat kunst aan de muren en de
hoeken zijn omgetoverd tot ateliers en museumwinkels. Komt dat zien!
Afgelopen woensdag waren de kleuters naar het Stedelijk Museum. De
ouders van de groepen 1-2 hebben via Parro al heel wat foto’s van dit
bezoek gezien en zo een indruk gekregen van dit inspirerende
museumbezoek.
In de groepen 4 t/m 8 gaat het in deze periode over ‘Verkeer &
Vervoer’. Ook deze groepen gaan nog op stap. Waarnaar toe? Wat
moeten onze leerlingen zien tijdens dit thema?
Goede ideeën zijn welkom!
Koningsspelen
Traditiegetrouw zijn de Koningsspelen op de eerste vrijdag voor Koningsdag, 27 april. Veel scholen hebben dan echter al vakantie.
Een week eerder is het Goede Vrijdag en zijn ook veel scholen gesloten. Vandaar dat de Koningsspelen dit jaar vallen op 12 april.
Maar…. Onze school is wél geopend op 26 april. Wij kunnen daarom de traditie wél
voortzetten en op de eerste vrijdag vóór 27 april de Koningsspelen vieren. En dat niet
alleen; we willen er een heel groot feest van maken en die dag ook gebruiken om te
vieren dat we officieel een Jump In-school zijn geworden en voldoen aan alle 8 Jump
In-doelen van de gemeente Amsterdam.
Toeval bestaat: de Koningsspelen staan dit jaar in het teken van water drinken.
De organisatie van de Koningsspelen daagt iedereen uit om lekker water te drinken, zo
is te lezen op hun website: ‘Want water drinken is essentieel om goed te functioneren
en te presteren’.
Als toekomstige ‘Jump In-school’ weten wij daar al alles van!
De komende weken gaan we samen met de Ouderraad en de Leerlingenraad plannen maken om er een hele leuke dag van te maken.
Er zijn al heel wat leuke ideeën: een sponsorloop voor een goede doelen in en buiten de school, een vrijmarkt, muziek…
Herhaalde oproep: betalen ouderbijdrage en schoolreis
Om ook in 2019 leuke activiteiten te organiseren heeft de Ouderraad uw ouderbijdrage hard nodig. Een deel van de ouders heeft de
ouderbijdrage al betaald, maar helaas nog niet iedereen.
We vragen u daarom: steun de Ouderraad en uw kind op school en betaal de ouderbijdrage! Hoe? Het kan op twee manieren:
1. Heeft u een stadspas? Laat uw stadspas op school scannen door de MADI-medewerker op dinsdagochtend, of door juf Carla op
woensdag-, donderdag- of vrijdagochtend.
2.
Heeft u geen stadspas? Maak €50,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. stichting Sirius inz. Obs
Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage 2018-2019” en de naam en groep van uw kind(-eren).
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