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Van de Directie
Onderwijsstaking
Op woensdag 12 september a.s. vindt een staking van onderwijspersoneel uit de provincies Zeeland
en Zuid-Holland plaats.
Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een
lagere werkdruk en een eerlijk salaris. Er zijn op dit moment al grote tekorten aan
onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken door de
enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en marktconform te maken. Zeker in de
grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, maar zelfs in de gebieden waar sprake is van leerling
daling, zoals Zeeland, gaat het tekort aan leerkrachten snel oplopen. Dat zal betekenen dat binnen
afzienbare tijd het niet meer mogelijk is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar zij recht op
hebben. Op Het Volle Leven zijn een paar vacatures nog (steeds) niet ingevuld.
De start van de onderwijsstakingen ging om de eis van september 2017: claim 1,4 miljard. Een deel
van die eis is gerealiseerd. Er wordt nu een start gemaakt met het terugdringen van de werkdruk en
de lonen voor het ondersteunend personeel en leraren zijn verbeterd. Daarnaast zijn de
lerarensalarissen dichter bij die van het voortgezet onderwijs gekomen. Het salaris van leraren in
basis- en speciaal onderwijs blijft structureel achter bij dat van de markt en het voortgezet onderwijs.
De verwachting is dat alle leerkrachten van Het Volle Leven gaan staken. Dit betekent dat de school
op deze dag gesloten zal zijn. BSO 2Ontdekkers biedt voor leerlingen die anders niet naar de BSO
opvangmogelijkheid. Hiervoor wordt wel een vergoeding gevraagd. U kunt uw kind(eren) voor de
BSO opgeven door een e-mail te sturen naar 2ontdekkers@2samen.nl. Alleen voor kinderen die zijn
opgegeven, wordt een plek gereserveerd.

Oudergesprekken
Met ingang van dit schooljaar wordt de opzet en de inhoud van de oudergesprekken gewijzigd. Vanaf
10 september a.s. houden de leerkrachten met de ouders en de kinderen ‘welkomstgesprekken’.
Deze gesprekken vinden na schooltijd plaats en duren 10 minuten. Voor de ouders en kinderen uit de
groepen 1/2 wordt 20 minuten per gesprek aangehouden. Als ouder krijgt u tijdens het
welkomstgesprek de mogelijkheid om over uw kind te vertellen. De leerkracht(en) kunnen
bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:
- hoe kan ik het beste aansluiten (contact maken) bij uw kind?
- welke verwachtingen heeft u van ons en de school?
- hoe is uw kind thuis?
- wat zijn de interesse/hobby's van uw kind?
Volgende week maandag ontvangt u via MijnSchoolinfo een uitnodiging om u voor een
welkomstgesprek op te geven.
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Naast de welkomstgesprekken vinden in de loop van het schooljaar verscheidene oudergesprekken
plaats, zoals een gesprek in november over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, een
(voorlopig)adviesgesprek voor leerlingen van de groepen 7 of 8 en in februari en juni worden
rapportgesprekken gehouden. De gesprekken worden gedurende 1 week ’s middags en op een avond
gehouden. De gesprekken vinden niet meer na 20.00 uur plaats.
De ouders spreken met de leerkracht tijdens het welkomstgesprek af welke vervolggesprekken
(maximaal 2) gaan plaatsvinden.

Rectificatie
In de bijlage van de schoolgids staat onder het kopje ‘Margedagen’ op bladzijde 19 dat de leerlingen
op vrijdag 20 juli 2018 om 12 uur vrij zijn. Dit moet zijn: vrijdag 19 juli 2019 om 12.00 uur!
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