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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de elfde nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019.  

  
Help, de juf is ziek 
Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we elkaar 
een gezond en gelukkig nieuwjaar toegewenst. Toch 

dienen we er rekening 
mee te houden, dat kin-
deren en leerkrachten ziek 
kunnen worden. Als uw 
kind ziek is, en ook al is het 
een “gewoon griepje”, is 
dat vervelend voor het 
kind en ook voor u. U dient 
extra maatregelen te ne-

men om goed voor uw kind te zorgen, want het kan 
niet naar school. 
Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Op zich heb-
ben scholen voldoende budget, om de zieke leer-
kracht te vervangen. Met enige moeite kunnen de 
lessen dus gewoon doorgaan.  
Maar nu is er toch een probleem. Er zijn namelijk 
geen invallers beschikbaar. Er is een groeiend tekort 
aan leerkrachten in geheel Nederland en het ziet er 
niet naar uit, dat dit probleem op korte termijn zich 
oplost. Sterker nog: de verwachting is dat het tekort 
aan leraren groter wordt.  
Het vervangingsprobleem bestaat op alle scholen 
van Educare. We hebben daarom een aantal geza-
menlijke regels afgesproken hoe we hebben te han-
delen in geval van ziekte. 
 
1. Allereerst heeft elke school een lijst met mede-
werkers die bereid en in staat zijn, om in geval van 
ziekte een collega te vervangen. Deze lijst is echter 
zeer beperkt, want de werkdruk is hoog op de scho-
len. 
 
2. De scholen blijven moeite doen om geschikte 
invallers te vinden. 
 
3. Als de ziekte zich aandient gedurende de school-
dag, wordt er personeel ingezet dat geen lesgevende 
taken heeft. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
een onderwijsassistent, of een intern begeleider. 

Ook kunnen de leerlingen over de andere groepen 
worden verdeeld. 
 
4. Als duidelijk is dat een leerkracht de volgende 
dag ziek is, heeft de klas die dag geen school. Ouders 
worden hierover schriftelijk of telefonisch geïnfor-
meerd. Bij uitzonderling kan de school zorgen voor 
opvang in een andere groep. Deze mogelijkheid is 
echter beperkt. Leerkrachten worden namelijk extra 
belast en opvang van extra leerlingen gaat ten koste 
van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien heeft 
de school een onderwijsgevende taak en is de school 
niet bedoeld voor opvang alleen.  
 
5. Indien de ziekte en afwezigheid van de leer-
kracht langer duurt, wordt “de pijn verdeeld”. Een 
andere leerkracht neemt de groep over en zijn of 
haar eigen groep heeft die dag vrij. De ouders wor-
den hierover tijdig geïnformeerd. 
 
Ziekteverzuim is slecht voor de kwaliteit van het 
onderwijs en geeft ouders soms opvangproblemen. 
We zoeken daarom voortdurend naar alternatieven. 
Voorlopig is het probleem echter nog niet opgelost. 

  
Eerder op vakantie 
Bij de aanvang van elke schoolvakantie zijn er ouders 

die vragen of hun kind 
een halve of hele dag 
eerder vrij mag. Zij wil-
len graag met hun gezin 
op de vakantie en 
daarbij de files mijden. 
Ik kan me deze wens 
voorstellen en ik gun 

ook ouders met hun kinderen een fijne vakantie 
zonder fileleed.  
Maar helaas, we mogen er geen toestemming voor 
geven en zijn verplicht om elke schooltijd die een 
kind zonder geldige reden verzuimt, te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Het niet melden van vermoe-
delijk ongeoorloofd verzuim door een school is 
strafbaar. 
Ook voor deze vakantie hebben we een aantal ou-
ders teleur moeten stellen. Ik kan me voorstellen dat 
de ouders het niet meer begrijpen. Kinderen worden 
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soms naar huis gestuurd omdat een juf of meester 
ziek is, kan dat dan wel? Nee, het kan niet, maar wie 
de oplossing heeft, mag het zeggen. 

  
De vrijwillige ouderbijdrage 
Aan het begin van het schooljaar heeft de ouderraad 

alle ouders gevraagd 
een vrijwillige bijdrage 
te leveren, die de 
ouderraad in staat 
stelt de school aan-
trekkelijker te maken 
voor de kinderen. De 
ouderraad kon daar-
door het sinterklaas-

feest en het kerstfeest organiseren. De kinderen 
hebben allemaal een cadeautje en een leesboek 
ontvangen. Ook wil de ouderraad helpen bij andere 
feestdagen, sportwedstrijden en dergelijke. De ou-
derraad heeft een bijdrage gevraagd van € 30,- per 
kind. Als u nog geen bijdrage hebt gedaan, kan dit 
alsnog. 
 
Bankrekeningnummer NL93 Rabo 035.42.32.584 
t.n.v. SBO De Springplank te Harderwijk 
 
Wilt u bij betaling vermelden: de voor- en achter-
naam van uw kind en zijn of haar groep. 
Bij voorbaat dank. 

  
De ouderavonden 
Deze week hebt u een uitnodiging ontvangen voor 
een ouderavond in week 8. Vrijdag 15 februari krij-
gen alle kinderen hun tweede rapport. Van 18 t/m 
21 februari zijn er oudergesprekken. Uiteraard kunt 
u dan vragen stellen over het leerlingenrapport, 

maar we hopen dat dit rapport voor zichzelf spreekt. 
De leerkracht neemt met u het ontwikkelingsper-
spectiefplan (OPP) door. Dit plan is eerder met u 
besproken; we kunnen ons dan ook richten op de 
aanpassingen die zijn doorgevoerd. U wordt ge-
vraagd akkoord te gaan met het bijgestelde plan en 
er ook een handtekening onder te zetten. Met de 
school van herkomst (als uw kind eerder naar een 

basisschool ging) is de afspraak gemaakt, dat zij jaar-
lijks een afschrift ontvangen van het OPP. Als wij, u, 
of de school van herkomst mogelijkheden zien om 
het kind terug te plaatsen, gaan we hierover in ge-
sprek. Daarbij is het belangrijk om te weten dat de 
ouders/verzorgers het laatste woord hebben. Zij 
nemen de beslissing. Bovendien dient u toestem-
ming te geven om het OPP naar de school van her-
komst te sturen. Zonder uw toestemming zullen we 
niets doen. 

  
De schoolverlaters 
Deze week hebben we de laatste gesprekken in het 
team gevoerd over de onderwijskundige rapporten. 
Uiterlijk volgende week vrijdag ontvangt u het 
schooladvies. Ongeveer de helft van de leerlingen 
heeft het schooladvies al ontvangen en is er een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het PRO of het 
VMBO(LWOO) aangevraagd en verstrekt. In deze 
laatste ronde gaat het om kinderen, waarbij nog 
enige twijfel was over het juiste advies en waarbij 
we wilden wachten totdat alle toetsen waren afge-
nomen. Voor de voorjaarsvakantie zullen alle kin-
deren weten waar ze aan toe zijn.  

  
Data 

8 februari 11e Nieuwsbrief 

13 februari Studiedag personeel: de 
kinderen hebben vrijaf. 

15 februari Uitgifte 2e rapport 

18 t/m 21 februari Oudergesprekavonden 

22 februari 12e Nieuwsbrief 

5 maart Groep 7 en 8 bezoeken het 
stadsmuseum in Harderwijk 

11 maart Een percussiemix voor groep 
3 en 4 

15 maart 13e Nieuwsbrief 

29 maart 14e Nieuwsbrief 

3 april De Grote Rekendag 

3 april 1e ronde schoolvoetbal 

10 april Studiedag Educare, de kin-
deren hebben vrij 

12 april Koningsspelen 

12 april 15e Nieuwsbrief 

17 april 2e ronde schoolvoetbal 

18 april Paasfeest op school 

19 april Goede Vrijdag ( kinderen 
vrij) 

22 april t/m 3 mei meivakantie 
 

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
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