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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de tiende nieuwsbrief van 
het schooljaar 2019-2020.  

  

Onderwijsacties 
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er op 
veel scholen in Nederland gestaakt in het be-
lang van goed onderwijs. Er is een groot tekort 
aan leraren. Als school merken wij dat ook.  
In mei vertrekt juf Willeke vanwege haar pen-
sioen. (later hier over meer) We zijn intussen 
druk op zoek naar een geschikte opvolger. Die 
is erg lastig te vinden. De afgelopen maand 
hebben we twee keer een klas thuis moeten 
laten, omdat de juf ziek was en we geen ver-
vanger konden vinden. Bij ziekte van groeps-
leerkrachten kijken we allereerst of er collega’s 
zijn die een dag extra willen werken. De be-
reidheid is groot, maar er zijn natuurlijk gren-
zen.  

Hoe moet dit nu verder? De vakbonden willen 
met hun acties betere arbeidsvoorwaarden 
creëren, minder werkdruk en meer salaris. 
Men hoopt daarmee te bereiken dat meer 
mensen kiezen voor een baan in het primair 
onderwijs. In het team is dit ook een discussie-
punt. Dat de nood in het onderwijs hoog is, be-
seft iedereen. Maar gaan wij daar voor staken? 
“Ja, zegt een deel, want er moet iets gebeu-
ren”. “Nee”, zeggen anderen, “staken gaat mij 
te ver.” Bij het besluit om de school vanwege 
de acties te sluiten, is het veiligheidsaspect 
voorwaardelijk. Alleen wanneer er voldoende 
leerkrachten zijn, kunnen we de kinderen een 
veilig klimaat bieden. En daarmee is de cirkel 
weer rond.  
 

  

Punthoofden bij autisme 
Oplossen en voorkomen 

 Lezing 
‘Punt-
hoof-

den bij 
au-
tisme’ 
Is jouw 
leer-
ling, 

cliënt of kind met autisme snel overprikkeld? 
Leidt iets kleins makkelijk tot een uitbarsting of 
kruipt hij of zij juist in zijn of haar schulp? Na 
de lezing ‘Punthoofden bij autisme’ weet je 
hoe dat komt en vooral wat je kunt doen. Leer 
mappen sluiten en voorkom een vol hoofd en 
overprikkeling. Daarmee geef je degene met 

autisme weer grip op zijn/haar gedrag en emo-
ties, en breng je rust voor iedereen. 
  

‘Wat kunnen we veel doen om een punthoofd 
te voorkomen! Deze lezing geeft me inzichten 
en houvast voor de toekomst.’ 
  
Herkenbaar voor iedereen die dagelijks te ma-
ken heeft met autisme. Of het nu op school is, 
in de zorg, op het werk of thuis, en ongeacht 
de leeftijd of het niveau van degene met au-
tisme: je zult de talloze voorbeelden direct 
kunnen linken aan je eigen praktijk. 

Je krijgt gegarandeerd meer inzicht in autisme 
en de oorzaken van gedrag en gaat naar huis 
met praktische tips voor de aanpak. 
Heb je zelf autisme? Dan zul je na deze lezing 
beter begrijpen hoe je een vol hoofd eerder 
herkent en hoe anderen jou kunnen onder-
steunen. 
 Een lezing van Geef me de 5, gegeven door 
Colette de Bruin en dr. Fabiënne Naber. 
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Pesten op school 
Pesten is iets anders dan plagen. Plagen hoort 
erbij, daardoor word je weerbaar. Je leert je-
zelf verdedigen. Je weet dat het om een grapje 
gaat. Maar pesten is gemeen. Dat gebeurt 
wanneer de één het grappig vindt, maar de an-
der niet. Die wordt er verdrietig. Het is pesten, 
wanneer je als kind vindt dat je gepest wordt. 
We doen er als school veel aan, om het pesten 
tegen te gaan. We leren de kinderen dat het 
heel naar is om te pesten. En toch gebeurt het 
af en toe nog wel. Daarom gebruiken we ook 

regels om het pesten tegen 
te gaan. In de gangen op 
prikborden en in de klassen 
hangen de regels. Voortdu-
rende nemen we ze met de 
kinderen door. Maar ook 
met deze regels kunnen wen 

iet al het pesten uitbannen. Kinderen mogen 
met hun klachten altijd naar de juf of meester 
gaan. En als ze dat niet genoeg vinden is er ook 
de pestcoördinator. Dat is juf Marry. Het is 
goed, dat alle kinderen dit weten.  

  

De ouderraad 
De ouderraad in Harderwijk bestaat nu uit 5 le-
den. Mariëlle Smit, Claudia Fondse, Emray Gül-
tekin, Aline Last en Janita van de Brink. Om alle 
activiteiten goed te doen, zouden we er graag 
nog twee of drie leden bij willen hebben. Wie 

meldt zich aan? We overleggen ongeveer 8 
keer per jaar. Daarnaast voeren zij activiteiten 
uit op school, ongeveer 10 ochtenden per jaar. 
De ouderraad kan haar werk doen doordat ou-
ders vrijwillig bijdragen.  
Dit jaar hebben al veel ouders een bijdrage ge-
leverd, maar nog lang niet iedereen. Het is 
zelfs zo, dat de inkomsten tot nu toe de ge-
dane uitgaven nauwelijks dekken. Voor de 
sporttoernooien, de paaslunch, de schoolverla-
ters en allerlei kleine uitgaven is nog dringend 
geld nodig. Ouders die nog geen bijdrage heb-
ben geleverd, krijgen binnenkort opnieuw een 
oproep. Uiteraard is deze geheel vrijwillig. Ou-
ders mogen zelf bepalen  of ze wel of niet wil-
len bijdragen. Het heeft ook geen consequen-
ties voor hun kind. Iedereen deelt mee in de 
feestelijkheden. 

  

Data 
27 jan. t/m 7 feb. Groepsbesprekingen 

31 januari 10e Nieuwsbrief 

31 januari Onderwijsstaking, de kinderen 
hebben vrijaf. 

10 februari Studiedag, de kinderen hebben 
vrijaf 

11 februari Duikclinic voor groep 7 en 8 

14 februari 11e Nieuwsbrief 
Schoolverlatersadvies 
Uitgifte 2e rapport 

17, 18 en 20 februari Ouderavonden 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

 
Bert Veldhorst, directeur

 
 

 


