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Leerkrachten staken – kinderen vrij
Week van de lentekriebels
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Welkom nieuwe kinderen
Fijn, dat we weer nieuwe kinderen welkom kunnen heten bij ons op school:
Kyan in groep 1/2B en Quinten in groep 3/4/5C.
We wensen jullie heel erg veel plezier op de Montessorischool!!
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Staken
Denkt u eraan dat alle leerkrachten van onze school op vrijdag 15 maart gaan staken, de
school is dan dus gesloten. Doel van de staking is dat de regering €4 miljard structureel
toevoegt aan de onderwijsbegroting. Een belangrijk punt is het lerarentekort. Ook wij
merken steeds vaker dat het erg lastig is om invallers te krijgen. Het afgelopen jaar is het
gelukkig nog niet heel vaak gebeurt dat wij een groep naar huis moesten sturen of verdelen,
maar dit probleem lijkt wel te verergeren. Aangezien we grote groepen hebben is het
praktisch onmogelijk om de kinderen bij een gebrek aan invallers in een andere groep te
plaatsen, er is letterlijk geen plekje voor ze in de groep. Tevens heeft het ook een grote
invloed op de onderwijskwaliteit voor zowel de kinderen die verdeeld zijn, als de kinderen in
de desbetreffende groep. Om deze redenen hebben wij als team besloten dat wij, wanneer
er echt geen invaller beschikbaar is, de kinderen naar huis zullen sturen. Ouders worden hier
natuurlijk zo spoedig mogelijk over geïnformeerd en we streven ernaar om deze situatie te
voorkomen.

Sociale veiligheid
De Wet ‘veiligheid op school’ verplicht scholen om zich in te spannen om pesten tegen te
gaan en te zorgen voor een veilige school. Hierin staat dat de school een sociaal
veiligheidsbeleid moet uitvoeren, beleving van veiligheid van hun leerlingen moet volgen en
er moet een persoon zijn die het aanspreekpunt is waar leerlingen en ouders pesten kunnen
melden en die het pestbeleid op school coördineert, de zogenaamde anti-pest coördinator.
Jolyn heeft vanuit haar rol als gedragsspecialist en middels het volgen van de cursussen
kanjercoördinator en anti-pest coördinator deze taak voor onze school op zich genomen.

Samenwerking met Smallsteps
Zoals al eens eerder in de nieuwsbrief is aangegeven dit schooljaar, zoeken wij steeds meer
de samenwerking op met Smallsteps. Zo zijn de overdrachten van de peuterleidsters naar de
onderbouwleerkrachten geoptimaliseerd, kijken de peuters bij de flitsen van de onderbouw
en spelen de peuters af en toe samen buiten met de kleuters. We zijn momenteel bezig om
onze visies naast elkaar te leggen en zo tot een gezamenlijke visie te komen. Daarbij
verkennen we ook de mogelijkheden tot het worden van een Montessori kindcentrum.
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Vormingsonderwijs
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Bij wet is het zo
geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs
wordt gegeven als ouders daarom vragen.
Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen.
Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het
leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het
leven staan.
De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van
diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch,
humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. Vormingslessen zijn
niet verplicht.
Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij
deze lessen voor volgend schooljaar aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs
op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De
rijksoverheid betaalt deze lessen.
Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl
Bij interesse voor deelname geef het door aan Jolyn van Patricia.

Ouderavond vervolg
Op dinsdag 8 januari hadden wij een geslaagde ouderavond met verschillende workshops.
Enige tijd geleden heeft u een enquête ontvangen over de voorkeuren voor workshops op
een eventueel volgende ouderavond. Veel ouders hebben hun voorkeuren aangegeven.
Naar aanleiding van deze enquête hebben wij besloten nogmaals een ouderavond te
organiseren met verschillende workshops. Deze avond staat gepland op maandag 13 mei,
zet deze datum dus alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

3

Wachtlijst Connect logopedie
Vanwege het grote aantal aanmeldingen en krapte op de arbeidsmarkt, is de situatie
ontstaan dat wij genoodzaakt zijn om te werken met wachtlijsten. Het betreft een aantal van
onze locaties waaronder Openbare Montessori Basisschool Zwolle.
Het heeft onze volledige aandacht om onze cliënten zo snel mogelijk begeleiding te kunnen
bieden. Daarbij is het behoud van onze kwaliteit van groot belang en leidend in ons
handelen.
Wanneer een aanmelding bij ons binnenkomt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op en
informeren u over de mogelijkheden om een afspraak in te plannen. In het geval dat er een
wachtlijst is, worden uw gegevens genoteerd en wordt u benaderd wanneer een afspraak
met Jiska Braakman (logopedist) kan worden ingepland.
Mocht u nog vragen hebben over de ontstane situatie, kunt u contact met ons opnemen via
het telefoonnummer 038-4202010, u kunt natuurlijk ook op woensdag even bij Jiska terecht.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Denktank
Sinds dit schooljaar is er een ‘denktank’ gestart met ouders van de Montessorischool. De
denktank brainstormt over verschillende onderwerpen die zowel ouders als school aangaan.
Op dit moment bestaan er twee groepen. De eerste groep richt zich op communicatie, de
tweede groep richt zich op ouderbetrokkenheid. Voor de tweede groep zijn we nog op zoek
naar enthousiaste ouders die ook mee zouden willen denken. De bijeenkomsten voor deze
groep staan dit schooljaar gepland op maandag: 1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli. We starten om
14.00 uur.
Wil je meedoen? Aanmelden kan bij Jolyn of Patricia.
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Montessoriweetje
Iedere ochtend geeft de leerkracht de kinderen een
hand bij binnenkomen en bij afscheid nemen van de
schooldag. De leerkracht staat bij de deur van de klas.
Met de hand maakt de leerkracht één op één contact
met het kind. Het kind of de leerkracht krijgen de
mogelijkheid om iets persoonlijks met elkaar te delen
(een vraag, een mededeling over thuis, maar ook een
schouderklopje of aansporing).

Wij wensen u allen, mede namens het team een heel fijn weekend!!

Met vriendelijke groet,
Het managementteam
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