Nieuwsflits Februari 2022

Wel en wee
Corona hakt er flink in op het moment. Begin deze week was al in het nieuws dat een
kwart van het onderwijspersoneel thuis zit. Ook al is omicron niet de meest heftige
variant; het personeel met corona heeft vaak toch wel serieuze klachten. En daarmee
zitten helaas ook wel eens groepen thuis, omdat er nauwelijks vervanging is.
Ik schreef al eerder op 4 februari dat dit wettelijk niet meer dan zeven dagen per
schooljaar mogen zijn. Maar we proberen serieus om de pijn zo veel mogelijk te
verdelen en proberen na een dag of vijf al een andere groep vrij te geven om dan een
vrijgeroosterde leerkracht in te laten vallen. Streven is om geen enkele groep aan
meer dan vijf dagen te laten komen. Dus niet dat één groep aan het eind van het
schooljaar zeven dagen vrij is geweest en andere groepen nog maar ééntje. Dat we
het hier überhaupt over moeten hebben is natuurlijk echt niet leuk. Het is heel vaak
kiezen uit de minst beroerde oplossing, en dat wil je helemaal niet. Langzamerhand
denk je (ik wel tenminste): laten we het dan allemaal maar zo spoedig mogelijk
krijgen, dan zijn we een tijdje van alle gedoe af hopelijk.
Deze nieuwsflits had ik overigens vorige week al willen laten uitgaan, maar toen was
ik zelf uitgeschakeld door corona. Terwijl ik dit schrijf, zit ik nog steeds met klachten
thuis.
Juf Alette Schaap zit nog steeds thuis met behoorlijk overspannen klachten. Met enig
“kunst en vliegwerk” kan ook groep 1/2a nog steeds les krijgen. Met dank aan de
flexibele opstelling van de juffen in de onderbouw en juf Jongeneel die de afgelopen
tijd is bijgesprongen.
Ook juf Grieteke Nijgh ervaart overspannen klachten, maar kan toch de ochtenden
nog lesgeven in groep 6. Op doktersadvies is zij de middagen dan vrij (officieel heet
het dan “ziek thuis”) en wordt zij vanaf 12:00 – 14:20 uur vervangen.
We bidden beide juffen Gods onmisbare zegen en een goed herstel toe.

Eerste rapport en 10-minuten-gesprekken
De tijdstippen van de uitgave van het rapport en de daaraan gekoppelde 10-minutengesprekken zijn een week opgeschoven. Het rapport wordt niet op donderdag 10
februari, maar op donderdag 17 februari aan uw kind meegegeven. De
rapportgesprekken vinden plaats op 21, 22 en 23 februari.

Schooltijden vanaf 7 maart
Na de voorjaarsvakantie vanaf maandag 7 maart gaan we weer, net als de
Rehobothschool en de Groen-van-Prinstererschool, over op het “normale rooster” van
8:45 – 15:30 uur, met een middagpauze van 12:20 – 13:30 uur.
We zullen , als de corona”storm” weer wat is geluwd, de gesprekken met de
kinderopvangorganisatie Bambino weer oppakken om te zien of het mogelijk is dat de
tussenschoolse opvang door hen kan worden overgenomen.

Continurooster
Af en toe komen er verzoeken binnen van ouders bij de MR of bij ondergetekende of
het niet mogelijk is om definitief een continurooster in te voeren. Dat zijn doorgaans
verzoeken van ouders uit de laagste groepen, die niet de enquête van november 2020
hebben meegemaakt, dus logisch dat er vragen kunnen leven rondom een
continurooster. De uitslag van die enquête liet destijds een nogal verdeeld beeld zien.
Grofweg en samenvattend kwam het er op neer dat 1/3 deel van de ouders graag de
huidige schooltijden zou willen handhaven. Ook 1/3 deel zou graag zien dat er
definitief een continurooster zou worden ingevoerd. En 1/3 deel maakte het op dat
moment niet zo veel uit of had geen mening. De meerderheid van de teamleden zou
graag zien dat de huidige schooltijden zouden blijven zoals ze zijn. Op grond daarvan
hebben we gezegd dat we twee schooljaren later opnieuw bij de ouders en het team
zouden peilen wie wel en wie geen continurooster wenst.
Overigens is het niet zo dat de Oranjeschool als enige school van Prohles geen
continurooster heeft. Ook de Groen-van-Prinstererschool en de Rehobothschool
hebben geen continurooster.
Er blijven voor- en nadelen zitten aan de huidige schooltijden, maar ook aan een
continurooster. Heikel punt bij een continurooster blijft met name het halve uur
pauze dat een leerkracht volgens de arbeidstijdenwet behoort te krijgen, als meer

dan vijf uur achter elkaar met leerlingen wordt opgetrokken. Expres zo geschreven,
omdat ook pleinwacht, het ontvangen van de leerlingen in de onderbouw voor
schooltijd, het lunchen met de groep en het begeleiden van enkele kinderen na
schooltijd bij de zogeheten “contacturen” horen. In de praktijk loopt dit zonder pauze
al gauw tegen de zes uur op een hele schooldag. Op lang niet alle scholen met een
continurooster is hier voor alle leerkrachten een bevredigende oplossing voor
gevonden. En ik zou graag – en dit schrijf ik dan maar even op persoonlijke titel – de
groepsleerkrachten in bescherming willen nemen, door niet nog eens de werkdruk op
te voeren door hen structureel geen of een te korte pauze te geven. Maar aan de
andere kant: wie weet vinden we wel een hele goede oplossing voor dit probleem. We
zullen er in ieder geval samen bij meerderheid uit moeten komen. Waarschijnlijk vindt
de volgende peiling naar de tevredenheid over de huidige schooltijden plaats in
november 2022. Ook weer in overleg met de MR.

Bedankt!

De versierde en gevulde schoenendozen zijn in verschillende opzichten goed terecht
gekomen, blijkens ook de foto hierboven! De dozen zijn uitgedeeld in Kobrin en
omgeving (Wit-Rusland) aan kinderen die enorm blij zijn gemaakt met de inhoud.

Voorjaarsvakantie
Over twee-en-een-halve week is het alweer voorjaarsvakantie en wel van 26 februari
t/m 6 maart. Zoals u gewend bent, houden we geplande eindtijd van een
continuroosterdag voor een vakantie aan. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn 25
februari dus om 14:00 uur vrij.
Met een hartelijke groet,
namens het team,
Kees Westhuis

