De Nieuwsvlieger
Dé nieuwsbrief van BS. De Triangel & SBO Bernardus

Reserveer in uw agenda:
28 februari 2019
Schooljaar 2018-2019

Woensdagavond 20 maart 2019

De Kindercirkel in bedrijf!
Noteer in uw agenda!
Maandag 11 maart
- studiedag, alle leerlingen vrij!
Maandag 18 maart
- zwemmiddag, alleen
Bernardusschool
Woensdag 20 maart
- ouderavond!

Tijdens deze bijeenkomst schetsen wij
een beeld over de huidige werkwijze van
onze scholen. We nemen u mee in ons
verhaal “Onze leerling centraal op het
Podium van het Leven”. We laten u zien,
horen, voelen en proeven hoe wij
uitvoering geven aan ons onderwijs. De
volgende aspecten staan centraal:

Hoogheden van SBO Bernardus

- 1ste disco
- Luizenopsporingsdienst

SBO Bernardus heeft vorige week haar
hoogheden van 2019 uitgeroepen. Dit jaar
regeren prins Kalle, prinses Noa en hofnar
Justin over het “Bernardusriek”! Wij
wensen hen allen een hele mooie
carnaval toe!

Ouderavond 20 maart 2019

Nieuwe vaste rubriek:
de Datamuur
Nieuw in deze
Nieuwsvlieger is onze vaste
rubriek: de Datamuur.
Maandelijks krijgt u een
datamuur van een
groep/unit van onze school
te zien! Deze maand de
datamuur van groep 3!

De vorige nieuwsbrief stond er al vol mee! Prinsen
en prinsessen uit de hele regio! Afgelopen week zijn
er weer 2 hoogheden bijgekomen! Van harte
proficiat!
Namens alle leerlingen, leerkrachten en directie
wensen wij de prinsen, prinsessen, hofdames en
hofnarren een onvergetelijke carnaval toe!

Zwemmiddag Bernardus
De koers van onze school:
Onze Collectieve Ambitie.
De intensieve samenwerking van de
scholen.
De wijze waarop we dit organiseren. Het
brede onderwijsaanbod met o.a. ons
“Maak-onderwijs”.
De blik naar de toekomst.

Verderop in deze nieuwsbrief onze
vaste rubriek: De Oudervereniging,
met deze maand…

Nog meer nieuwe hoogheden op de
kindercirkel

De jaarlijkse zwemmiddag met de leerlingen uit de
units 2 en 3 zal plaatsvinden op maandag 18 maart
2019. Meer informatie volgt in een brief na de
carnavalsvakantie!

Verzuimbeleid
Het is duidelijk dat er een algemeen en nijpend
lerarentekort is. De inspectie omschrijft dit als een groot
maatschappelijk probleem. Op de meeste scholen is het
gelukt om de vaste formatie rond te krijgen maar de rek is
er nu uit. Bij ziekte van leerkrachten of andere redenen van
verzuim zijn er geen vervangers meer beschikbaar. Wij
ervaren dit nu binnen de Kindercirkel ook zo.
Doordat we gezamenlijk met beide scholen een behoorlijk
personeelsbestand hebben en de teamleden zeer flexibel
zijn m.b.t. hun inzet hebben we de opvang voor de
leerlingen nog kunnen verzorgen.
Er worden op diverse niveaus en speelvelden gekeken naar
verschillende oplossingen. Echter op korte termijn zijn er
geen duurzame oplossingen te verwachten. Voor onze
scholen hebben we een verzuimnotitie opgesteld. In deze
notitie, die bij deze nieuwsbrief is toegevoegd, kunt u lezen
hoe wij op school omgaan met deze problematiek. We
vragen u om deze notitie goed door te lezen. In het uiterste
geval kan het zijn dat we leerlingen thuis moeten laten.
Een zeer onwenselijke situatie maar het kan in de
toekomst voorkomen. Wij zullen u maandelijks gaan
informeren hoe we telkens het verzuim binnen school
oplossen. Op deze wijze krijgt u ook inzicht in deze
problematiek.

Koningsspelen 2019
Voor de groepen 5 t/m 8 en unit 3 zijn wij op zoek
naar hulpouders voor de sportdag op het veld van FC
Gulpen. Meer info en aanmelden kan via de groepsleerkrachten.

De hooghedengalerij van de Kindercirkel!

De datamuur

Groep 3 (van juf Joyce en juf Nathalie) heeft gekozen voor het thema “Circus”.
We hebben samen regels bedacht om het gezellig te maken en te houden in onze groep. Deze
afspraken staan in de ballonnen.
Onze missie “In deze klas hoort iedereen erbij! Wij spelen en leren samen´ staat in de grote
circustent.
Bij ieder doel kunnen de kinderen vlaggetjes sparen om de circustent te versieren.
Alle doelen die wij hebben gehaald, komen op onze gouden momenten muur.
Zo houden wij het erg leuk en gezellig in groep 3.

U komt toch zeker ook!?

1ste

geslaagd!!

Op 1 februari was het dan zover. Met gezonde spanning had de oudervereniging uitgekeken naar
de eerste editie van de Disco. Vooraf was al duidelijk dat er veel kinderen verwacht konden
worden en dat was gelukkig ook zo. Meer dan 75% van alle kinderen verscheen of ‘stoer’ of vol
glitters aan de rode loper. Het zag er schitterend uit. Er waren gelukkig veel hulpouders en
vrijwilligers beschikbaar gevonden om de kinderen van de Triangel en Bernardus een leuke
avond te bezorgen.
Er was een prachtig verlicht Disco-entreebord gemaakt en zichtbaar onder de indruk liepen de
kinderen over de rode loper vergezeld door de heren van de security de ‘discotheek’ binnen.

Binnen werd al snel duidelijk dat Wim de Feest-DJ er zin in had. Voetjes van de vloer….en werden
de kinderen verrast met verschillende dance-battles en een te gek videoscherm waarop alle
dansjes even werden voorgedaan. Er werd geweldig goed meegedaan door de kinderen en hun
leerkrachten en er werd om diverse prijsjes en titels gestreden.

En als je van al dat dansen dorstig was geworden dan kon je je melden aan de discodrankkar. De
verdeling van onderbouw en bovenbouw gaf de DJ de gelegenheid om in te spelen qua
muziekkeuze.
Zo werden de oudsten ingewijd in de jaren 90 ‘hakken dansstijl’ maar werd onverwacht K3 met
10.000 keukenrollen, euh luchtballonnen toch de hit van de avond.

Uit de evaluatie door de OV bleek dat er met name rond het ophaalmoment van de onderbouw in
het donker een volgende keer nog wat extra maatregelen nodig zijn om e.e.a. soepel te laten
verlopen.

Overall kijkt de OV zeer tevreden terug op de eerste disco-avond. En aan de gezichten van de
kinderen te zien bij het verlaten van de dansvloer is het goed in de smaak gevallen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal in schooljaar 2020/2021 de tweede editie georganiseerd worden!
Bedankt namens de OV aan iedereen die meegeholpen heeft er een te gekke avond van te maken!!

Luizenopsporingsdienst
Maandag 18 maart zal het luizen opsporing team weer in actie komen.
Belangrijk is ook, dat u zelf geregeld u zoon of dochter controleert op luizen.
Een luizencontrole is maar een momentopname en geen garantie dat u kind geen luizen heeft.
Dus blijf controleren, heeft u kind toch luizen meld dit dan, bij haar of zijn leerkracht.

Verzuimnotitie De Kindercirkel.
Doel:
Omschrijving van de diverse scenario ’s en maatregelen bij verzuim binnen de Kindercirkel.
Deze notitie is opgesteld door de directie. Er is o.m. gebruikt gemaakt van de notitie van de inspectie, “Een
lerarentekort op uw school?, wat is er mogelijk en waar moet u op letten”.
Deze verzuimnotitie is besproken met het team en de medezeggenschapsraden van beide scholen.
Actualiteit:
Het is duidelijk dat er een algemeen lerarentekort is. De inspectie omschrijft dit als een groot maatschappelijk
probleem. Op de meeste scholen is het gelukt om de vaste formatie rond te krijgen maar de rek is er nu uit. Als
leerkrachten gaan uitvallen dan levert dit problemen op.
Binnen innovo hebben we de flexforce-pool waarin flexforce-medewerkers de rol van vervangers invullen.
Echter het aantal actief inzetbare medewerkers wordt steeds minder. Medewerkers dalen in, in de reguliere
formatie van de scholen. Daarnaast worden er wel nieuwe medewerkers geworven maar hier worden we
natuurlijk ook geconfronteerd met dit algemene lerarentekort.
Een andere mogelijkheid is om het aantal onderwijsondersteuners binnen de flex-forcepool uit te breiden.
Deze werknemers worden nu ook geworven.
Op bestuursniveau worden ook andere mogelijkheden onderzocht en genomen zoals het bevorderen van zijinstromers, het aanboren van stille reserves en het uitbreiden van parttimers.
Afspraken op Innovo-niveau:
Bij een verzuimmelding wordt dit aangegeven bij de vervangerspool.
De vervangerspool gaat op zoek naar vervangers en berichten dit via de mail.
Indien er geen vervanger is wordt dit ook tijdig aangegeven. Soms is er wel mogelijkheid om een
onderwijsondersteuner in te zetten. Dit is een alternatief biedt bepaalde mogelijkheden. Hier zijn wel bepaalde
voorwaarden aan verbonden.
Afspraken binnen de Kindercirkel.
Bij een verzuimmelding wordt de directie gebeld door de werknemer. Tijdens dit gesprek worden de
mogelijkheden met elkaar besproken en afgestemd. Indien er verzuimd wordt meldt de directie dit via de
“ziekmeldingsapp” aan de administratie en de andere MT-leden.
Vervanger beschikbaar:
De administratie vraagt een vervanging aan bij de vervangersbank van “Clooser”. Indien er een vervanger komt
dan wordt deze op school opgevangen door de directie/administratie en wordt deze begeleid naar de
desbetreffende groep. De vervanger wordt in contact gebracht met zijn “maatje”. Deze collega ondersteunt de
vervanger bij de opstart en bij deze collega kan de vervanger terecht met vragen. In de groepsadministratie
bevindt zich o.a. de “flexforce-kaart”. De intern begeleider ziet toe hoe de vervanging verloopt tijdens de dag.

Aan het einde van de dag meldt de vervanger zich bij de directie en wordt kort doorgenomen hoe de dag is
verlopen.
Indien een onderwijsondersteuner beschikbaar is wordt door het MT bekeken hoe deze het beste ingezet kan
worden. Een onderwijsondersteuner zal altijd functioneren onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht.
Als de mogelijkheid bestaat worden twee onderwijsondersteuners ingezet in één groep. Een leerkracht blijft
dan eindverantwoordelijk.
Geen vervanger beschikbaar
1. Verzuim wordt opgevangen met eigen medewerkers volgens onze afspraken.
Indien er geen vervanger beschikbaar is gaat het scenario van de Kindercirkel in werking. Op bouwniveau zijn
met de teamleden afspraken gemaakt hoe de eigen vervanging ingevuld dient te worden. Zie hiervoor het
schema: verzuimopvang Kindercirkel d.d.10-10-2018. Indien een onderwijsondersteuner wordt ingezet gebeurt
dit onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. De intern begeleider en of de directie ziet er op toe hoe
de opvang verloopt.
2. Meerdere leerkrachten verzuimen, opstellen van een scenario door MT
Indien er meerdere leerkrachten verzuimen en het scenario van de verzuimopvang Kindercirkel biedt te weinig
mogelijkheden dan zal het MT met elkaar de mogelijkheden bespreken en beslissen hoe het verzuim
opgevangen dient te worden.
De volgende mogelijkheden worden toegepast:








De directie benadert parttimers of zij extra willen komen werken;
De leerkrachten en onderwijsondersteuners van de instructiegroepen worden ingezet voor de opvang
van de stamgroepen;
Medewerkers van de expertisepool, de intern begeleiders en eventueel de adjunct directeur wordt
voor een gedeelte van een dag ingezet;
Lio-stagiair wordt ingezet onder verantwoordelijkheid van de leerkracht;
Stagiair pabo-3 kan bepaalde lessen opvangen onder verantwoordelijkheid van een leerkracht;
Groepen worden opgedeeld over de andere groepen. We streven ernaar dat in de ochtend de
reguliere lessen zoveel mogelijk door kunnen gaan;
Op vrijdagmiddag kunnen we leerkrachten inzetten van de onderbouw triangel die dan geen groep
hoeven te bedienen.

3. Meerdere leerkrachten verzuimen langdurig en bovenstaande maatregelen zijn uitgeput:
Indien bovenstaande maatregelen zijn uitgeput dan zal de beslissing genomen worden om een groep thuis te
laten. Dit wordt op de volgende wijze geregeld:
a.
b.
c.
d.
e.

Het MT beslist welke groep thuis zal dienen te blijven. Indien het organisatorisch mogelijk is zal er
huiswerk worden meegegeven.
De ouders worden door de directie geïnformeerd via ouderportal.
Een groep mag maximaal één keer per week thuis worden gelaten.
Aan Innovo servicebureau wordt doorgegeven welke groep niet op school aanwezig zal zijn.
Wij houden bij welke groepen een dag geen onderwijs heeft kunnen genieten.

Volgen van de ontwikkelingen en evaluatie:
We volgen de ontwikkelingen m.b.t. deze maatregelen en houden bij welke maatrelen genomen worden.
We evalueren deze maatregelen structureel met de teamleden en bespreken dit met de
medezeggenschapsraden van beide scholen.
Indien het wenselijk en mogelijk is passen we de maatregelen aan.
De directie,
V. Lindelauf en J. Vandewall

Workshop ‘Contact en communiceren met je baby, dreumes of jonge peuter’
Op dinsdag 19 maart 2019 geeft Esther Sluijsmans in bibliotheek Gulpen-Wittem de workshop
“Contact en communiceren met je baby, dreumes of jonge peuter”. Deze workshop is geschikt voor
ouders/verzorgers met kinderen tot 3 jaar en voor professionals die werken met kinderen tot 3 jaar.
Ook is de workshop leuk voor opa’s en oma’s die meer willen weten over communiceren met hun
kleinkind.
In deze workshop staat de ontwikkeling van het communiceren van een klein kind centraal. Er word
aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop een baby communiceert, hoe je omgaat
met het huilen van je baby en op welke wijze je kan laten weten dat je er voor hem bent. Naarmate
een baby ouder word, wordt de manier van contact maken bewuster en met meer controle. Er
uitgelegd hoe je als ouder/verzorger/grootouder of professional een opgroeiende baby op een
stimulerende wijze kunt helpen bij zijn ontwikkeling. De workshop start om 20:00 uur en is
toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de bibliotheek. Voor leden van bibliotheek GulpenWittem is de toegangsprijs €2,50 en voor niet-leden €5,-. Aanmelden kan via de telefoon, de mail en
aan de balie van de bibliotheek.

