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Staking
Wellicht heeft u al gelezen dat de onderwijsbonden hebben afgesproken dat zij in gesprek
zullen gaan met de nieuwe minister van onderwijs over de eisen, die het werkveld heeft
t.a.v. werkdruk en salaris. Dit overleg vindt in de komende weken plaats. Wanneer dit
gesprek te weinig oplevert, zullen de bonden weer een staking uitroepen en wel op
dinsdag 12 december. Dit wordt in de week van 4 december duidelijk.
Natuurlijk wachten wij dit overleg af, maar we snappen ook, dat we jullie met een heel
groot probleem opzadelen als we pas enkele dagen van tevoren laten weten wat onze
school doet. Daarom nu alvast een bericht.
Na uitvoerig overleg hebben de teamleden aangegeven, dat zij deel zal nemen aan de
staking, wanneer deze door de bonden wordt uitgeroepen. Dit betekent voor u als ouders,
dat u er vast rekening mee kunt houden, dat de school op dinsdag 12 december gesloten
is.
Misschien denkt u: “Waarom staken, er is in het regeerakkoord toch geld opgenomen voor
het basisonderwijs?”
Dat klopt, er zijn toezeggingen gedaan t.a.v. de werkdruk en het salaris van leerkrachten.
Het toegezegde bedrag ligt echter ver onder het gevraagde bedrag. Daarnaast zijn de
toegezegde gelden voor werkdrukverlaging (430 miljoen) grotendeels pas beschikbaar in
2021, terwijl de werkdruk door veel leerkrachten en leerlingen nu gevoeld wordt. Zoals
het er naar uit ziet, is er voor het komende jaar slechts 10 miljoen beschikbaar. Voor bijv.
de klassengrootte op onze school betekent dit, dat dit gelijk blijft en er geen extra
ondersteuning/ splitsing van de groepen meer mogelijk zal zijn. Daarnaast wordt er ook
nog flink bezuinigd, o.a. op gelden voor passend onderwijs. Hierbij kunt u bijvoorbeeld
denken aan de extra arrangementen (ondersteuning) die er nu in bepaalde groepen is en
aan de aanvragen om mee te kijken in de groep door een professionele externe wanneer
het met een kind niet lukt in de groep, een onderzoek wanneer een leerling een hulpvraag
heeft e.d.
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-kabinet-te-klein
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-onderwijs

Kamp
Zoals u weet zijn we de afgelopen jaren met het schoolkamp van groep 8 naar Bergen aan Zee
geweest. Een locatie zo ver weg heeft echter voor- en nadelen.
Met het team is meerdere malen gesproken over de grote verantwoording die leerkrachten
dragen wanneer we met kamp zo ver weggaan. Ook ervaren we het als een gemis dat de
leerkrachten die niet meegaan op kamp, niet in de mogelijkheid zijn om langs te komen en deel te
nemen aan een activiteit. Daar komt nog bij dat er naast de ouderbijdrage en de bijdragen van de
OR, jaarlijks nog zo’n driehonderd euro uit de schoolkas moet worden gehaald willen we het kamp
kunnen bekostigen (hierbij zijn de kosten van extra invallers niet meegerekend). Dit heeft het team
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van de St. Bonifacius doen besluiten dat we vanaf komend schooljaar niet meer naar Bergen aan
Zee zullen gaan, maar zullen zoeken naar een locatie dichter bij huis.
Dit schooljaar gaan we nog wel naar Bergen aan Zee. In verband met de beschikbaarheid van de
locaties gaan we, anders dan in de kalender gemeld staat, op 11,12 en 13 juni.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen wij dit graag.

Algemene Ledenvergadering 2017
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we namens de school een upate gegeven
van de ontwikkelingen. Voor de ouders die er niet bij konden zijn hieronder, in het kort,
de informatie die deze avond gegeven is:
Boodschap tijdens de ledenvergadering van2016 was De St. Bonifaciusschool wil bouwen!
Hierbij hadden we enkele ‘speerpunten’ vastgesteld (dikgedrukt). De manier waarop wij
denken dat we dit hebben gerealiseerd is erachter kort verwoord.
Met elkaar willen wij bouwen aan:
 Een heldere visie: Als team hebben we samen met de leerlingenraad en tijdens
een onderwijscafé de huidige regels en afspraken bekeken, herijkt en met elkaar
besproken. Dit blijft een aandachtspunt. Ook dit jaar staat het op onze agenda.
 Open en doelgerichte communicatie met alle partijen: Hiervoor zijn de
leerlingenraad en het onderwijscafé gebruikt. Daarnaast zijn er (in)formele
kritische maar goede gesprekken gevoerd met u als ouders en zijn er contacten
gelegd met externen (BSO, ’t Meuken, kerk etc.)
 Een heldere structuur en doelgerichte organisatie: De structuur en afspraken
staan. Taken zijn in het herverdeeld. Het team is nu stabiel.
 De ontwikkelingen binnen het onderwijs behalen. (Zowel binnen de stichting als
de indicatoren van Inspectie.) We hebben de inspectie gehaald. Dit was een mooie
0 meting. De basis is op orde.
 Een goede aansluiting bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Vorig jaar zijn
we als school gestart met kindgesprekken. Er is een voor ons passend format
gemaakt. Er zijn startgesprekken gevoerd met de leerlingen om te kijken waar
ontwikkelpunten lagen. Afgelopen maand heeft het team een studiemiddag gehad
om nog meer te kijken naar welke ‘soort’ kinderen we in de groep hebben en hoe
de leerkracht daar met zijn eigen ‘ík’ op aan kan sluiten. In de periode tot eind
november worden deze gesprekken tussen leerkracht en kind gevoerd.
Inmiddels is de school een jaar verder en hebben we nieuwe doelen gesteld. Deze staan
hieronder vermeld.
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De Boodschap van de ledenvergadering van oktober 2017 is we bouwen verder aan:


ICT: Naast realisatie van goede WIFI en aanschaf van 15 Ipads gaan we dit schooljaar kijken
naar een effectieve inzet van apps. Wordt het aantal Ipads en laptops uitgebreid en
komen er nieuwe digiborden voor groep 3 t/m 8.



Vreedzame School: We hebben in beeld gekregen waar we staan maar ook waar we naar
toe willen. Door middel van de enquête en het laatste onderwijscafé hebben we ook het
beeld van ouders helder gekregen. Inmiddels is er contact geweest met de contactpersoon
van de VS om kennis binnen team te versterken en de huidige methodiek te actualiseren.



Nieuwe ontwikkelingen onderwijskundig:







Zoals hierboven is aangegeven is de basis op orde. Maar we willen meer lezen is de basis
voor veel. Hierop hebben we ingezet door middel van
• het realiseren van een schoolbieb,
• een studiedag ‘lezen’ binnen het team,
• het huidige technisch lezen is onder de loep genomen,
• begrijpend lezen groep wordt overstijgend (en dus meer op niveau) aangeboden,
• de aansluiting vanuit de onderbouw willen we versterken door aanschaf nieuwe
methoden (in groep 1/2 en 3).
Bij rekenen ligt de aandacht op het automatiseren. Een goede basis zorgt voor beter
inzicht op de lange termijn.
Engels: Op dit moment draaien we een pilot met de methode “Groove Me” in groep 1 t/m
8. Spelenderwijs Engels leren is hierbij het doel. De eerste bevindingen zijn heel positief!
Overgang van schoolkrant naar portfolio. Een aantal keer per jaar mogen kinderen iets in
het portfolio stoppen waar ze trots op zijn. Na 8 jaar gaat er een groeidocument mee naar
huis. Zoals u al gewend was in groep 1/2 maar dan van de hele basisschoolperiode van het
kind.
Inrichting: Na hygiëne in de toiletten, nieuwe vloeren, nieuwe stoelen, nieuwe laag verf op
de kozijnen en de inrichting van de hal is nu het schoolplein aan de beurt. De school heeft
hiervoor een bedrag van 10.000 euro kunnen begroten.
Oproep mensen die mee willen denken hoe we dit bedrag in gaan zetten. Het zou mooi
zijn als een groep van vier ouders hierbij willen meedenken. Ook de leerlingenraad denkt
natuurlijk mee. Wilt u meedenken geeft u zich dan alstublieft op via
directie@bonhoeve.nl.
Van het strategisch beleidsplan Keender naar het schoolplan van de school. Dit gaat over
een periode van 4 jaar. Wat zouden wij als school/team en ouders willen bereiken en hoe
willen we dat/ zouden we dat moeten doen t.o.v. het beleidsplan van stiching Keender.
Wie wil meedenken over het onderwijsbeleid is bij dezen uitgenodigd voor een derde
onderwijscafé in april.

Ideeënbus
Tijdens de ledenvergadering heeft de ouderraad te kennen gegeven dat een gedeelte van
de reserves van de ouderraad komend jaar beschikbaar zijn voor de school. Hiervoor is
een ideeënbus in school neergezet. Heeft u een idee waarvan u zegt daarmee is de school
gebaat of dat zou heel mooi zijn als dat op school te realiseren valt wilt u dit idee dan in de
bus doen. (De bus bevindt zich bij de keuken)

NIEUWSBRIEF
Knipperlicht
Zoals u gemerkt hebt is het knipperlicht bij de oversteek al een paar weken kapot. De
gemeente is er vandaag bij geweest maar heeft het helaas nog niet kunnen maken. Dit zal
zo spoedig mogelijk gebeuren.
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen zit na nog geen drie maanden school al weer helemaal
vol. Mist u iets, van uw kinderen, kijkt u er dan even tussen? In december zullen wij de
spullen die er dan nog in zitten weer aan een goed doel schenken.

