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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
We hebben een vliegende start gemaakt met de 3 jarige stamgroepen.
In de onderbouw groepen Buitelgans en Krullevaar en tussenbouw groep Malmok was het een soort van
gewone doen qua groepssamenstelling. Zij hebben net als verleden jaar twee jaargroepen samen in de groep.
De middenbouw en bovenbouw zijn gestart met 3- jarige groepen.
Het is even wennen voor de kinderen en de juffen. Het is uitdagend, maar tegelijkertijd ook spannend voor
allen.
We gaan als team graag uitdagingen en veranderingen aan, maar we zagen toch ook wel wat beren op de weg.
Daarom komt nu een belangrijk deel van onze reis: de praktische stappen voor deze verandering.
Het grootste aandachtspunt voor ons op dit moment is het geven van de instructies.
Zo zijn we in de vakantie gestart met de studiedagen waarin we onder leiding van Jaap Meijer, de
jenaplanspecialist, deze vragen hebben beantwoord. Door gezamenlijk afspraken te maken over bijvoorbeeld
het inplannen van een maximaal aantal instructies per blokuur, is het ritmisch rooster van de dagindeling
ontstaan. En hebben de alle bouwen invulling gegeven aan een week/ maandplanning.
Naast het voordeel van de samenwerking tussen de kinderen in de driejarige stamgroep zien we ook
mogelijkheden voor een andere samenwerking binnen het team. Door meer met de duo- en parallelcollega’s
samen te plannen kunnen we dieper op de inhoud ingaan en een gedegen planning neerzetten. Zo werken we
op een nog intensere manier samen en maken meer gebruik van elkaars talenten dan voorheen.
A.s. dinsdag 18 september evaulueren we de ervaringen van de eerste 2 weken met deze
stamgroepsamenstelling. Dit is een vervolg op de eerste twee studiedagen. Zij waren de start van onze
driejarige post HBO opleiding: jenaplanspecialist.
Het is een teamontwikkelingstraject waarbinnen de teamleden, die deze specialisatie nog niet hebben
behaald, ook afzonderlijk de post HBO opleiding tot jenaplanspecialist volgt. Ons veranderingplan staat
centraal in deze opleiding.
We gaan dinsdag de eerste twee weken evauleren van ons werk in de groepen.
Ik houd u op de hoogte van de ervaringen.
En als u vragen heeft , stel ze aan ons.
Dinsdag werken we met een continurooster. Alle kinderen nemen hun lunch mee naar school. Ze eten met
hun leerkracht en gaan buitenspelen met de overblijfmoeders. Om 14.15 uur zijn de kinderen vrij.
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Nieuwe cao voor het onderwijs.
Gelukkig zijn we het schooljaar begonnen met een betere cao voor de leerkrachten.
De acties zijn daarmee nog niet van de baan.
De leerkrachten van Zuid Holland en Zeeland gaan a.s. woensdag staken omdat PO in actie nog steeds niet
tevreden is over de gelijktrekking met de salarissen van het VO.
Daarnaast is er ook een ander aandachtspunt n.l. dat voor de onderwijsondersteuners, klassen- en onderwijs
assistenten en administratieve ondersteuners en schoolleiders, niet voor alle functies één lijn is getrokken in
de beloning. Erkenning en waardering voor de groep blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk.
De schoolleiders hebben zich verenigd. De AVS roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan
de actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die vanaf 12 september
start.
De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:
• de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap
• de belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs
• de verbindende rol die schoolleiders hebben in het netwerk rondom de school
Daarmee willen we bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners, draagvlak
ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris voor alle mensen die
werken in de school, in lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld. Goed onderwijs vraagt om
goed personeel en dat vraagt om een onderwijsarbeidsmarkt waar werkdruk en salarissen voor élke functie
passend zijn. Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor álle functies in de
school, dus ook voor schoolleiders, adjuncten én onderwijsondersteunend personeel (oop). Een eerlijk salaris
en vermindering van de werkdruk zijn nodig om het beroep werkbaar en aantrekkelijk te houden; er dienen
zich ook voor schoolleiders grote tekorten aan. Er is sprake van een enorme werkdruk en veel en diverse taken
voor schoolleiders. Hier hoort voldoende ondersteuning bij, denk aan een conciërge of administratief
medewerker op elke school.
Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS ( de vakbond voor schoolleiders) alle
schoolleiders in Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als
duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Ik ondersteun de actie , maar doe in deze vorm
niet mee. Ik stuur wel een foto in het actie t-shirt naar de onderwijs minister Arie Slob. Maar de
ontruimingsoefening zullen we, volgens planning, later in deze maand doen.
Wellicht zal dus in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan. De foto’s van de actie worden
gebundeld en onder de aandacht gebracht van minister Slob, de politiek en alle sociale partners.
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Ouder café 19 september
In het komend oudercafé deel ik graag met u onze eerste ervaringen met het werken met 3 jarige
stamgroepen en het werken vanuit doelen.
Ik ga in op de ervaring die het team nu heeft met het werken in de drie jarige stamgroepen. Daarnaast is het
fijn om ook van u te horen wat u ervaart aan deze verandering in de groepen.
Ik hoop u te ontmoeten op de 19de september.
Als u komt wilt u zich dan via deze aanmelding aanmelden of mail naar directie@startnest.nl
Het is fijn om te weten met hoeveel mensen we zijn i.v.m. de organisatie.
Met hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Woensdag 12 september
1e OR vergadering
Donderdag 13 september 14:30-15:15
Thema sluiting
Maandag 17 september 8:45-9:15
Thema opening
Dinsdag 18 september
Continurooster
alle kinderen lunchen op school en zijn om 14:15
vrij
Woensdag 19 september 8:45-10:00
Oudercafé
Donderdag 20 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Dinsdag 25 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Woensdag 26 september vanaf 13.30 uur
Opening speelveld
Woensdag 26 september
OR jaarvergadering
Donderdag 27 september
Ontruimingsoefening
Donderdag 27 september 14:30-15:15
Thema sluiting
Vrijdag 28 september
Schoolfotograaf

Ouder&kindadviseur
Helaas is er voorlopig geen spreekuur van de ouder- en kindadviseur op ’t Startnest, totdat Marieke van
Groeningen vervangen wordt.
Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot Anne van Dijk.
Zodra bekend is wie onze ouder -en kindadviseur wordt, geven we dit aan u door via de nieuwsbrief.
Anne heeft om de maandag, in de oneven weken, inloopspreekuur voor de 0-4 jaar op het consultatiebureau
bij de GGD van 10.00 tot 12.00 uur
Aangezien dit spreekuur niet heel druk is, kunnen ouders van ’t Startnest daar ook gebruik van maken voor de
basisschoolleeftijd.
Daarnaast kunt u ook via onderstaande mailadres en telefoonnummer contact met haar opnemen.
Anne van Dijk
A.van.Dijk@meeaz.nl
Ouder- en kindadviseur bij MEE Amstel en Zaan - systeemtherapeutisch werker
Gemeente Uithoorn
Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Telefoon 06-30778552
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Jaarvergadering OuderRaad (OR)
Agenda Jaarvergadering OuderRaad ‘t Startnest
Datum

d.d. 26 september 2018

Plaats:

’t Startnest

Tijd:

20.00 uur

1. Opening
2. Jaarverslag 2017 – 2018
3. Plannen voor dit schooljaar 2018 – 2019
4. Financieel jaarverslag 2017 – 2018 / begroting 2018 – 2019
5. Verslag kascommissie
6. Samenstelling Ouderraad
7. Rondvraag en sluiting

Verloren
Danice uit Malmok heeft afgelopen vrijdagmiddag haar zilveren oorbel met twee zilveren hartjes verloren.
Ze wil de oorbel heel graag terug! Wie heeft er iets gezien?

Team Sabine
Het is bijna zover: op zaterdag 22 september gaat Sabine (van
stamgroep Buitelgans) voor CliniClowns de Alpentocht fietsen.
Zij gaat de Mont Ventoux bedwingen met Team Sabine (met o.a. Melle
Mellink, Ronald Aalders en Peter Rinkel – ouders van ’t Startnest). Zij
gaan met z'n allen de berg trotseren in de prachtige omgeving van de
Mont Ventoux. Samen met een groep deelnemers die allemaal hetzelfde
doel willen bereiken en dezelfde ambitie hebben, verzetten ze samen
bergen. Het wordt een zware tocht maar uiteindelijk zullen ze allemaal
met trots naar beneden kijken. Lees meer op de pagina van Sabine.
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Ateliers
Al drie schooljaren organiseren we op de vrijdagmiddag voor onze leerlingen van groep 5 t/m 8 “Ateliers”. De
ervaringen van de voorgaande jaren zijn zeer positief en smaken naar meer. Daarom willen we ook dit
schooljaar deze activiteit aanbieden aan onze leerlingen.
De bedoeling is dat de kinderen uit een rijk aanbod van activiteiten kunnen kiezen. De keuze wordt bepaald op
basis van het talent of interesse van de kinderen. Het activiteitenaanbod kan heel divers zijn: van
natuureducatie tot activiteiten waar het draait om denkwerk of meer praktische zaken zodat de kinderen leren
zichzelf te redden in het leven. Het doel is om op een zeer aangename manier veel te leren van en met elkaar.
Een serie ateliers betreft 6 of 7 vrijdagmiddagen van 14:00 tot 15:00 uur. In dit uur werken de kinderen aan
het onderwerp en zorgen met elkaar voor het opruimen van de atelierruimte. Aansluitend aan de laatste
bijeenkomst vindt er een afronding plaats in de vorm van een presentatie in de aula. Dit kan een presentatie
op het podium zijn maar ook in de vorm van een tentoonstelling.
Door een ruim aanbod krijgen de kinderen werkelijk de kans om te kiezen en de groepjes klein te houden. Een
maximale groepsgrootte van 10 is het uitgangspunt. Om dit te kunnen realiseren, naast de inzet van de
stamgroepleiders, is de inzet van ouders onmisbaar. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om hun
steentje hieraan bij te dragen en kunnen zich opgeven als atelierleider bij Ella Postma via mail:
e.postma@startnest.nl . Geef aan welke activiteit u zou willen organiseren en in welke serie we op uw inzet
kunnen rekenen. Is het niet mogelijk om 7 vrijdagmiddagen beschikbaar te zijn dan kan er ook gewerkt worden
met duo’s die elkaar aflossen. Heeft u geen “eigen” atelieronderwerp dan kan school voor een atelieraanbod
zorgen.
De data voor schooljaar 2017-2018:
Serie 1:
6 okt, 12 okt, 19 okt, 2 nov, 9 nov, 16 nov, 23 nov.
Tussenserie Kerst: 30 nov, 7 dec, 14 dec.
Serie 2:
11 jan, 18 jan, 25 jan, 1 feb, 8 feb, 16 feb,
Serie 3:
8 mrt, 15 mrt, 24 mrt, 29 mrt, 12 apr, 19 apr, 10 mei,
Serie 4:
17 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli,
Om op ideeën te komen voor mogelijke ateliers staan hieronder enkele tips:
Houtbewerking, metaalbewerking, natuurpad, sport(trainingen), creatieve vakken (schilderen, textiel,
beeldhouwen etc.) computer activiteiten (programmeren) uitvinden, denkstrategieën, muziek, dans,
fotograferen, techniek, toneel, film, vreemde taal, kalligraferen, koken, tuinieren, kunsteducatie,
fietsonderhoud enzovoorts.
Hopelijk stroomt de mailbox over van de aanmeldingen zodat we 6 oktober weer van start kunnen gaan.
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