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Nieuws van Anke
PO in actie
Dit is het moment om u bij te praten over de acties in het basisonderwijs.
Zoals u wellicht al via de media heeft begrepen blijft het PO Front actiebereid.
Investering 1,4 miljard euro noodzakelijk
De afgelopen weken peilden de bij het PO-front betrokken organisaties de actiebereidheid onder hun leden.
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie menen namelijk dat een investering van 270 miljoen euro voor salaris volstaat,
waar 900 miljoen euro nodig is om de lonen in de sector op een niveau te krijgen dat vergelijkbaar is met het
voortgezet onderwijs. Dat is van groot belang, omdat studiekiezers een loopbaan in het primair onderwijs
veelal links laten liggen: elders is meer te verdienen met minder intensief werk.
Weliswaar komt Rutte-III ook met plannen voor werkdrukbestrijding, maar daarvoor reserveert het komend
jaar een budget van slechts 10 miljoen euro en niet de noodzakelijke 500 miljoen euro. Het kabinet voert de
investering op tot 430 miljoen euro in 2021, maar het PO-Front wijst er op dat het primair onderwijs die tijd
niet heeft. De aanwas uit de opleidingen is zo klein dat het nu al snel oplopende lerarentekort in 2025 boven
de 10 duizend fte uitkomt. Dat betekent dat de werklast voor leraren de komende jaren toeneemt, terwijl de
sector nu al de twijfelachtige eer heeft burn-outkampioen te zijn: één op de vier leraren krijgt hier mee te
maken. (Opmerkelijk is het dan ook dat in het regeerakkoord nergens over het lerarentekort wordt gesproken)
Daarnaast zijn de schoolbesturen , ook partij in het PO front, ook ontevreden over het regeerakkoord met
betrekking tot de basisbekostiging voor het PO.
Dit is al jaren niet op orde en het nieuwe kabinet doet er weinig aan om dat te veranderen. Zo wees onderzoek
uit dat besturen jaarlijks 375 miljoen euro tekort komen om vaste lasten van te betalen, zoals het onderhoud
aan hun schoolgebouw, lesmaterialen en gas, water en licht. In het regeerakkoord staat hierover niets.
Het budget om onderwijsachterstanden weg te werken, daalde sinds 2011 van 430 naar 290 miljoen euro. Het
kabinet trekt slechts 15 miljoen euro uit om dit te repareren. De PO-Raad spreekt al langer van een
‘verdwijntruc’ die ten koste gaat van de meest kwetsbare kinderen in ons onderwijs.
Daarbij komt dat er nog een bezuiniging op de onderwijsbegroting staat waarvan niet duidelijk is hoe deze
precies wordt verdeeld. Het is onacceptabel als deze voor rekening zou komen van het primair onderwijs. Deze
potentiele bezuiniging zou dan de investeringen in werkdruk en salarissen teniet doet.
We doelen daarmee op de 270 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt voor salarissen. Een mooie eerste
stap, maar onvoldoende.
Na een tegenvallend regeerakkoord zet het PO-front de gezamenlijke acties voor meer salaris en minder
werkdruk in het primair onderwijs voort. Dat is donderdagavond 2 november besloten na overleg tussen de
deelnemende partijen PO in Actie, vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv,
Schoolleidersvereniging AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad.
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Dinsdag gesprek met minister Slob
Vandaag gaat een delegatie van het PO-front in gesprek met onderwijsminister Arie Slob. Daarin zal de nieuwe
bewindsman een ultimatum krijgen: uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer waarschijnlijk
de OCW-begroting behandelt – wil het PO-front weten hoe Slob tegemoet gaat komen aan de eisen van het
primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid van 1,4 miljard euro. Daarvan is 900 miljoen euro
bestemd voor salarissen en 500 miljoen euro voor werkdrukbestrijding.
Openbare en interactieve meet-up met Slob op 29 november
Voor die tijd gaat minister Slob op uitnodiging van het PO-Front in gesprek met leraren,
onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. In het openbaar zullen zij met elkaar van
gedachten wisselen over de problemen die de hoge werkdruk en het te lage salaris veroorzaken in het primair
onderwijs. Deze openbare meet-up staat geagendeerd voor woensdag 29 november. Tijdstip en plaats volgen
nog. Er wordt gezocht naar een ruime zaal. Het PO-front zal zorgen voor een livestream zodat iedereen de
sessie kan volgen en er in elke personeelskamer in het primair onderwijs kan worden aangehaakt bij het
gesprek.
12 december landelijke staking
Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen aan de eisen van het PO-front, roepen de vakbonden een
nieuwe landelijke staking uit op dinsdag 12 december. Geeft politiek Den Haag dan nog geen gehoor aan onze
eisen, dan worden de acties na de feestdagen hervat en komen er estafetteacties in de regio.
Wij als bestuur en team van het Startnest hebben nog geen standpunt bepaald over de mogelijke actie op 12
december . Wij zullen u daarover zo snel als mogelijk informeren.
De eerste stap is het overleg met de Arie Slob, minister van Basisonderwijs, vandaag.
En de behandeling van de OCW- behandeling in de kamer op 5 december.
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Ouder café
Beste ouders / verzorgers,
Dit keer vindt het ouder café plaats in de avonduren.
We gaan deze avond actief aan de slag met het thema:
Ouderbetrokkenheid.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over hoe
u aankijkt tegen de schoolorganisatie en waar u blij van wordt en waar u tegenaan loopt.
Deze bijeenkomst draagt ook bij aan het realiseren van een goede samenwerking tussen de school en u.
Ouderbetrokkenheid in het onderwijs bestaat al zolang er scholen zijn, en is geen nieuw fenomeen. Kinderen
brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los
van elkaar staan. We achten het dan ook van groot belang dat we samenwerken. Het uitgangspunt is dat
wanneer we een gelijkwaardige samenwerking realiseren de kans vergroot wordt dat kinderen zich beter
ontwikkelen en ontplooien. Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit
van onze school en komen de leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen ten goede.
De opzet van de avond ziet er als volgt uit:
19.45: inloop;
20.00: toelichting van Anke;
20.15 : in kleine groepjes in coöperatieve werkvormen te bespreken;
20.45: centrale pauze;
21.00: start ronde 2;
21.20: gezamenlijk de resultaten bespreken;
21.30: afsluiting.
Vanaf nu kunt u zich digitaal aanmelden! (aanmelden ouderavond)
Het is fijn als we weten op hoeveel van u we kunnen rekenen ,in verband met de koffie, thee, koekjes en de
inhoudelijke voorbereiding.
Ik hoop dat u erbij bent donderdag 16 november!

Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Maandag 6 t/m vrijdag 10 november
Groep 8 Cito/LVS B-afname
Dinsdag 7 november 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Dinsdag 7 november 17.30-18.30 uur
Kijkavond TB/BB
Donderdag 9 november 13.15-15.45
Bovenbouw techniek-3-daagse
Donderdag 16 november 14.30-15.15 uur
Weeksluiting
Donderdag 16 november 20.00-21.30 uur
Oudercafé : thema ouderbetrokkenheid
Vrijdag 17 november
Versieren Sint
Maandag 20 november 8.45-9.15 uur
Weekopening Sint
Dinsdag 21 november 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Donderdag 23 november
Continurooster (les tot 14:15, lunch op school)
Dinsdag 5 december
Sinterklaasviering
Woensdag 6 december
Lesvrij voor groep 1 t/m 4

Bovenbouw naar de techniek driedaagse
Donderdagmiddag 9 november gaat de bovenbouw op stap naar Mijdrecht. Alle stamgroepen hebben gelukkig
voldoende ouders die mee willen fietsen. We vertrekken om 13.05 uur van school. Alle bovenbouwers
verzamelen om 13.00 uur per stamgroep op het plein. Een goed werkende fiets helpt enorm mee om dit
evenement te laten slagen. Geen fiets = een lesprogramma in een andere groep!
Het programma in Mijdrecht duurt tot 15.15 uur. We zijn die dag dus na half vier weer terug op school.
Het weer belooft wat wisselvallig te zijn. Regenkleding komt dan goed van pas. Voor de activiteiten is het fijn
wanneer de kinderen kleding dragen dat tegen een stootje kan, vies mag worden en ook nog wat warmte
geeft. Voor meer informatie: technetamstelenvenen.nl/techniek-driedaagse.
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Kijkavond tussen- en bovenbouw
In het schooljaar zijn er in de tussen- en de bovenbouw twee kijkavonden gepland. De eerste kijkavond is op
dinsdag 7 november. Het team vindt dit een zeer waardevol moment. We zijn dan ook altijd heel blij dat veel
ouders gebruik maken van deze gelegenheid. Je krijgt, met je kind, de kans om het werk van de eerste periode
door te nemen. We verdelen de tijden per jaargroep zodat de kinderen ook echt de ruimte
hebben hun werk te presenteren. Heb je n.a.v. het zien van het werk behoefte aan een
gesprek met de leerkrachten dan kun je die avond een afspraak maken.
De ontvangsttijden zijn op 7 november:
 groep 5 & 7: 17.30 – 18.00
 groep 6 & 8: 18.00 – 18.30.

Schoolfruit
WIJ DOEN WEER MEE MET
EUROPEES schoolfruit en groente PROGRAMMA
FRUITDAGEN:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Op deze dagen hoeft u geen pauzehap mee te geven aan de kinderen!

Het gezonde pauzehapje wordt aangeboden door het Europees Programma.
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Vrijwilligers gevraagd voor de VoorleesExpress
De VoorleesExpress Amstelland zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra
aandacht krijgen. Een half jaar lang komt een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen.
Samen met de ouders werken we ernaar toe dat taal en leesplezier een vaste plek in het
gezin krijgen.
Als voorlezer kom je twintig weken bij een gezin thuis in de buurt. Je doet dit één keer per week op een vaste
middag of avond. De ouders hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn gemotiveerd, maar hebben zelf moeite
hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Je gaat het kind voorlezen, maar kijkt ook op welke wijze
kinderen thuis meer gestimuleerd worden in taal. Daarbij ben je een coach voor de ouders, en streef je ernaar
dat zij zelf blijvend hun kinderen meer stimuleren in de taalontwikkeling. Je zoekt samen naar de
mogelijkheden en kansen hiervoor in dit gezin. Je krijgt training en begeleiding als vrijwilliger bij de
VoorleesExpress.
De VoorleesExpress is altijd op zoek naar vrijwilligers in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Je kunt aan de slag
als voorlezer bij een gezin of als coördinator.
Meer informatie op https://voorleesexpress.nl/locatie/view/amstelland of neem direct contact op met Dirma
Nagelhout, Projectleider Voorleesexpress Amstelland. Dit kan per mail, amstelland@voorleesexpress.nl of
telefonisch via 06-829 69 829 of 020-760 0054.

Informatiemiddag autisme in andere culturen
Op 23 november van 12.00-14.00 uur is er een informatiemiddag
over autisme in andere culturen.
Lees de bijlage voor meer informatie.

Kiekendief spaart voor Monopoly spel
Actie Jumbo Peter de Jong:
U ontvangt een gratis zegel bij elke besteding van 10 euro aan boodschappen.
Bij twee volle spaarkaarten, 30 zegels elk, betaal je € 19,95 voor een Uithoorns
monopoly spel.
Spaart u de zegels NIET? Dan houden wij, de “Kiekendiefjes”, ons aanbevolen.
Graag inleveren bij Joke Woerde.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
Het regent dat het giet bij 't Overstapje!
We zijn begonnen met het thema regen. Wat is
weer? Wat voor weer is het vandaag?
Wat doe je aan als het regent?
Komt u langs bij ons plaatselijke buitje? Vergeet uw
paraplu niet.
Groetjes,
Silvia, Janny en Monique
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4
jaar. De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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