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De eerste Nieuwsbrief van dit jaar.
Langs deze weg wil ik u allen een gelukkig en
gezond Nieuwjaar toe wensen.
Afgelopen maandag hadden wij met de
kinderen een Nieuwjaarsreceptie. We
hebben met elkaar geproost, met
kinderchampagne, op het nieuwe jaar. We
gaan er een mooi, gelukkig, speels, te gek
nieuwjaar van maken.
Cito-toetsen
In de periode van maandag 13 januari t/m
vrijdag 24 januari zullen de Cito-toetsen
afgenomen worden.
In de kleutergroepen, groep 1 en 2, nemen we
geen toetsen af.
De Cito-toetsen worden door ons 2x per jaar
afgenomen in de groepen 3 t/m 7. In de
maanden januari en juni/juli. Wij gebruiken de
Cito als leerlingvolgsysteem.
Alle scholen zijn nl. verplicht om een
leerlingvolgsysteem te hebben. Dit is een
goede zaak, zo kan men scholen met dezelfde
populatie met elkaar vergelijken. En kan men
van elkaar leren.

Staking

Wanneer de onderwijsstaking op 30 en 31
januari doorgaat, is De Opstekker dicht.
Alle teamleden hebben nl. aangegeven te
zullen gaan staken.
Wellicht voor u nu al vast goed te weten,
zodat u al eventuele opvang voor uw
kind(eren) kunt regelen.
Op 29 januari stond er al een vrije dag
voor de leerlingen ingepland.
Het kan betekenen dat de leerlingen deze
week alleen op maandag 27 en dinsdag 28
januari naar school gaan.
Staking
Het in staking gaan is een recht van werknemers.
Zij hebben volgens het Europees Sociaal
Handvest de mogelijkheid om eventueel
gezamenlijk te gaan staken. Meestal wordt de
staking vooraf gegaan door een oproep van de
vakbond en is de staking een georganiseerde
staking. Is dat niet het geval, dan heet de staking
een wilde staking.
Het loon tijdens de staking
Voor werknemers is natuurlijk de vraag of ze
recht hebben op loon tijdens de staking. Wanneer
het de stakende werknemers betreft is het
antwoord simpel: ‘geen arbeid, geen loon’. Ze
werken niet, waardoor de werkgever ze geen loon
hoeft uit te betalen. Werknemers die lid zijn van

de vakbond hebben vaak wel de mogelijkheid om
een uitkering uit de stakingskas van de vakbond

daarom bij voorbaat deze avond
verplaatst naar donderdag 13 februari.

te krijgen.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept op
tot een nieuwe lerarenstaking. De vakbond wil
dat leraren in het basis- en voortgezet
onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31
januari het werk neerleggen.
De leraren voeren de druk op, vertelt AObvoorzitter Eugenie Stolk. De actiebereidheid is
volgens haar enorm. “Na alle demonstraties heeft
het kabinet nog steeds niet gezorgd voor
structureel extra geld voor het onderwijs.”
Minister: ‘Staken nooit zinloos’

Agenda

Daar hoeven de basis- en middelbare scholen
ook niet op te rekenen, herhaalde minister Arie
Slob van Onderwijs nog maar eens.

14-1

Hij heeft de stakers niets meer te bieden, maar
stakingen organiseren mag. “En als je die
gebruikt om uiting te geven aan opvattingen en
gevoelens, dan is dat nooit zinloos”, zei de
minister.
Slob benadrukte ook opnieuw dat het kabinet al
veel extra geld heeft vrijgemaakt voor het
onderwijs. “Maar ik weet dat men nóg meer geld
wil.” Hij wil “eerst maar eens alles op alles zetten
om de middelen die er zijn goed te besteden.
Daar hebben we alle partijen voor nodig.”
Nieuw jaar, nieuwe staking
Volgens de grootste onderwijsbond van
Nederland staat negentig procent van de leden
achter vervolgacties. “We trappen 2020 daarom
af met een tweedaagse staking. Er moet
structureel geld bij voor het onderwijs. Zolang dat
geld er niet komt, blijven wij actievoeren”, zegt
Stolk.
Ook Leraren in Actie gaat in ieder geval
meedoen, liet een woordvoerder weten. De jonge
organisatie heeft een achterban van bijna 2100
leden.

Juf Manita op training, juf Linda
vervangt.
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bij het gesprek aanwezig te zijn.
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Ook in voortgezet onderwijs

17 t/m 21 -2 Voorjaarsvakantie

Door het grote lerarentekort op basisscholen is
de werkdruk voor onderwijzend personeel
volgens de bond enorm gestegen. Maar ook op
middelbare scholen vallen lessen uit en komen
steeds meer onbevoegde docenten voor de klas
te staan.
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Wanneer er wordt gestaakt, zal de
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Pinguïns niet doorgaan. Wij hebben
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Leuk weetje
Op 8 april 2020 zijn onze beide
kleutergroepen volgestroomd tot
25 leerlingen. Hiermee hebben
deze twee groepen het grootst
aantal leerlingen per groep van
onze school. Bijzonder voor een
dorp met in totaal 1540 inwoners.

