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Belangrijke	  data	  
Dinsdag	  14	  januari	  	  

!	  TB2	  naar	  Nemo	  
Donderdag	  16	  januari	  
!	  leerlingenraad	  

!	  1e	  les	  schooltuinen	  groep	  6	  
Maandag	  27	  januari	  
!	  rapporten	  mee	  

Donderdag	  30	  &	  vrijdag	  31	  januari	  
!mogelijk	  school	  gesloten	  ivm	  landelijke	  
staking	  

	  	  
Staking	  30	  en	  31	  januari	  
De	  onderwijsvakbonden	  hebben	  een	  

landelijke	  staking	  uitgeroepen	  op	  donderdag	  
30	  en	  vrijdag	  31	  januari.	  De	  reden	  is	  het	  
uitblijven	  van	  structurele	  investeringen	  in	  het	  

onderwijs.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  het	  dichten	  
van	  de	  salariskloof	  met	  het	  voortgezet	  
onderwijs,	  voldoende	  collega’s	  en	  minder	  

werkdruk.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  in	  
Amsterdam	  346	  fulltime	  banen	  in	  het	  primair	  

onderwijs	  niet	  vervuld.	  Dat	  is	  twee	  x	  zo	  veel	  
als	  landelijk.	  We	  maken	  ons	  ernstig	  zorgen	  en	  
denken	  dat	  de	  regering	  niet	  doorheeft	  hoe	  

groot	  de	  crisis	  is.	  Dit	  jaar	  hebben	  landelijk	  55	  
duizend	  leerlingen	  in	  het	  primair	  onderwijs	  
geen	  leraar	  voor	  de	  klas	  en	  dit	  aantal	  loopt	  –

als	  we	  niets	  doen-‐	  op	  naar	  bijna	  240	  duizend	  
leerlingen	  in	  2028.	  Het	  lerarentekort	  raakt	  
scholen	  voor	  speciaal	  onderwijs	  nog	  harder.	  

Juist	  het	  onderwijs	  aan	  een	  kwetsbare	  groep	  
leerlingen	  is	  op	  losse	  schroeven	  komen	  te	  
staan	  door	  het	  oplopende	  lerarentekort.	  Ook	  

middelbare	  scholen	  kampen	  met	  tekorten	  bij	  
de	  exacte	  vakken,	  klassieke	  talen,	  Duits	  en	  
Nederlands.	  Het	  voortgezet	  onderwijs	  krijgt	  

steeds	  meer	  last	  van	  het	  tekort.	  
Op	  de	  Meidoorn	  lukt	  het	  aldoor	  nog	  NET	  om	  
de	  problemen	  op	  te	  lossen,	  maar	  het	  is	  een	  

wankele	  situatie.	  
We	  zijn	  de	  actiebereidheid	  in	  het	  team	  aan	  

het	  peilen.	  We	  weten	  nog	  niet	  zeker	  of	  we	  de	  
deuren	  sluiten	  op	  30	  en	  31	  januari	  maar	  het	  

leek	  ons	  goed	  om	  u	  nu	  al	  te	  informeren	  (als	  
het	  u	  het	  nog	  niet	  in	  de	  media	  had	  gelezen)	  
zodat	  u	  er	  vast	  rekening	  mee	  kunt	  houden.	  
	  	  

	  
	  

Verslag	  MR	  

Op	  7	  januari	  kwam	  de	  MR	  bij	  elkaar.	  
Madeleine	  nam	  ons	  mee	  de	  in	  laatste	  
ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  de	  

beleidsontwikkeling.	  We	  hebben	  het	  jaarplan	  
en	  het	  Schoolondersteiningsprofiel	  (SOP)	  goed	  
kunnen	  keuren.	  Op	  initiatief	  van	  de	  MR	  en	  op	  

verzoek	  van	  Madeleine	  komt	  er	  een	  vervolg	  
op	  de	  sessies	  met	  ouders	  over	  het	  schoolplan	  
die	  vorig	  jaar	  georganiseerd	  zijn,	  ditmaal	  zal	  

de	  ‘ouderdenktank’	  gevraagd	  worden	  om	  mee	  
te	  denken	  over	  het	  werven	  van	  nieuwe	  
leerlingen.	  Inmiddels	  is	  er	  ook	  contact	  met	  de	  

St	  Jan	  over	  een	  gezamenlijke	  aanpak	  voor	  de	  
verkeersveiligheid.	  Over	  deze	  ontwikkeling	  
houden	  we	  u	  op	  de	  hoogte.	  Er	  is	  nog	  steeds	  

plek	  in	  de	  MR,	  geïnteresseerden	  kunnen	  zich	  
melden	  bij	  Hylke	  Niermeijer,	  
hniermeijer@gmail.com.	  
	  	  

Voedselbank	  
De	  lege	  dozen	  voor	  de	  voedselbank	  worden	  
mooi	  gevuld,	  dank	  u	  allen	  daarvoor!	  De	  actie	  

loopt	  nog	  tot	  vrijdag	  17	  januari.	  	  
	  	  
Gevonden	  voorwerpen	  

Vrijdag	  10	  januari	  gaan	  de	  gevonden	  
voorwerpen	  van	  2019	  naar	  een	  goed	  doel.	  Op	  
woensdag	  en	  donderdag	  en	  vrijdag	  kunt	  u	  in	  
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de	  gang	  links	  kijken	  of	  er	  nog	  iets	  bij	  zit	  van	  uw	  
kind.	  

Informatieavond	  Meeleef	  Gezin	  
Donderdag	  30	  januari	  van	  19:30	  tot	  21:00	  uur	  
wordt	  er	  een	  informatieavond	  gehouden	  over	  

Meeleef	  Gezinnen.	  U	  kunt	  zich	  aanmelden	  via	  

p.vantets@kabouterhuis.nl / 06-‐16971613. 	  
Een	  Meeleefgezin	  vangt	  met	  regelmaat	  een	  
jong	  kind	  (0-‐5	  jaar)	  op	  van	  ouders	  met	  
psychische	  problemen.	  Met	  dit	  

vrijwilligerswerk	  wordt	  een	  vorm	  van	  
gezinsondersteuning	  geboden.	  De	  ouders	  
krijgt	  even	  tijd	  voor	  zichzelf	  en	  kan	  daarna	  met	  

meer	  plezier	  voor	  zijn	  kind	  zorgen.	  	  
Als	  Meeleefouder	  heb	  je	  er	  plezier	  in	  om	  
samen	  met	  het	  kind	  gewone	  dagelijkse	  dingen	  

te	  doen,	  zoals	  samen	  spelen	  met	  speelgoed,	  
naar	  een	  speeltuintje	  in	  de	  buurt	  gaan	  of	  	  
boodschappen	  doen.	  	  

Er	  wordt	  nu	  gezocht	  naar	  nieuwe,	  
enthousiaste	  Meeleef	  Gezinnen	  binnen	  

Amsterdam,	  want	  de	  vraag	  is	  groot!	  Meer	  
informatie	  is	  te	  vinden	  op	  
www.meeleefgezin.nl	  	  

	  

	  	  
Nieuwe	  boeken	  
Tijdens	  de	  Kinderboekenweek	  zijn	  er	  in	  de	  hal	  

boeken	  verkocht.	  Van	  de	  opbrengst	  mochten	  
we	  10%	  houden.	  Daar	  zijn	  nu	  nieuwe	  boeken	  
van	  gekocht.	  De	  leerlingenraad	  heeft	  de	  

boeken	  opgehaald.	  Hiernaast	  foto’s	  van	  de	  
nieuwe	  aanwinst.	  	  
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Mooi	  plaatjes	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  


