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  NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien

Acties binnen het onderwijs 

Beste ouder, 

De werkdruk is hoog in het primair onderwijs. Dat geldt voor leraren én voor 
directeuren. Naast een tekort aan leraren en invallers is er inmiddels ook een 
groot tekort aan directeuren ontstaan. De toenemende complexiteit van het 
beroep en de salarispositie zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. Zoals bekend 
kampen leraren in het basisonderwijs met een grote salarisachterstand ten 
opzichte van andere onderwijssectoren. Dit terwijl de werkdruk minstens zo hoog, 
zo niet hoger is. Recent is er enige vooruitgang geboekt en krijgen leraren iets 
meer loon. Echter, de salarispositie van directeuren is hierin niet meegenomen. 
Hierdoor zijn er op basisscholen (adjunct-)directeuren die een lager salaris 
ontvangen dan leraren terwijl zij een grotere verantwoordelijkheid hebben.  
De organisaties van directeuren willen nu dat de minister hun positie gaat 
verbeteren en onder meer de salarisachterstand repareert. Om die 
onderhandelingen kracht bij te zetten roepen deze organisaties directeuren op om 
in actie te komen. In de week van 4 t/m 8 februari wordt aan directeuren 
gevraagd bij ziekte van leerkrachten geen werk te maken om vervanging te 
regelen, maar de ouders te vragen de leerlingen thuis te houden.    
  Hoewel ik de inzet van de bonden voor een betere positie van 
directeuren volledig ondersteun, neem ik niet deel aan de actie. Hiervoor heb ik 
twee redenen:  

1. Het naar huis sturen sturen van leerlingen bij ziekte van leraren zie ik als een 
laatste stap in een zoektocht naar vervanging. Ik wil deze maatregel niet 
inzetten als actiemiddel.  

2. Ik wil voorkomen dat zieke leraren zich vanwege bovenstaande actie niet ziek 
willen melden, omdat de leerlingen van hun groep anders naar huis gestuurd 
worden.  

Tot slot. De stakingsoproep van o.a. de Algemene Onderwijsvakbond om op 
vrijdag 15 maart a.s. het werk neer te leggen wordt niet ondersteund door het 
CNV, omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. De leerkrachten van de 
Constantijnschool staan achter dit standpunt. Die dag geven zij dus gewoon les.  
Mocht er in die situatie een verandering optreden dan wordt u daarvan via Social 
Schools op de hoogte gesteld.  

     met vriendelijke groet,  
     namens alle collega’s  
      Rob Arnold 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Rapport en 10-minutengesprek 

 
Woensdag 6 februari ontvangt uw kind het eerste rapport van dit cursusjaar. In de week 
van 11 t/m 15 februari vinden de 10-minutengesprekken plaats. Net als bij het gesprek 
in oktober stellen wij de kinderen van groep 6 en 7 in de gelegenheid het gesprek bij te 
wonen. In de andere leerjaren wordt het gesprek dit keer alleen met de ouders 
gevoerd.    

Inschrijven voor de gesprekken verloopt via Social Schools. Als u meerdere gesprekken 
op één dag wilt plannen, vragen wij u minstens 10 minuten tussen de gesprekken te 
reserveren. De inschrijving start óók op woensdag 6 februari. 

Goed Gedaan 

 
Deze en volgende week wordt in alle groepen les 8 behandeld uit Goed Gedaan, onze 
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor groep 1/2 is het thema “Wat voel 
ik?” In de groepen 3 t/m 8 is dat “Blij, bang, verdrietig of boos.”  

In de laatste twee weken voor de voorjaarsvakantie volgt les 9. Het thema daarvan is in 
alle groepen “Allemaal anders.” 
Op onze website kunt u de ouderbrieven van alle lessen in alle leerjaren vinden. U kunt 
thuis met uw kind de inhoud van de les nog eens bespreken om hem/haar extra te 
ondersteunen. 

Mediawijsheid 

 
12 februari is het de tweede dinsdag van de maand en dus weer tijd voor een les 
mediawijsheid. Les 4 om precies te zijn. Dit keer is het thema “Houd de klok in de 
gaten.” De les gaat o.a. over de tijd die een kind aan online spelen besteedt. 

http://www.constantijnwoerden.nl
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Constantijntheater 

 
In verband met de studiedag op de 
dag voor de voorjaarsvakantie vinden 
de optredens in het 
Constantijntheater voor de 
bovenbouw dit keer plaats op 
donderdagmiddag! Op 21 februari 
zijn de ouders van groep 7 van harte 
welkom om te komen kijken. De 
optredens beginnen om 13.00 uur. 
Komt dat zien....... Komt dat zien! 

Oudervragenlijst 

 
Deze week heeft u via Social Schools 
een uitnodiging ontvangen voor het 
invullen van de jaarlijkse vragenlijst. 
Wij stellen het zeer op prijs als die 
vragenlijst door zo veel mogelijk 
ouders wordt ingevuld. Veel ouders 
hebben dit inmiddels gedaan. Als u 
dat nog niet heeft gedaan dan heeft 
u hiervoor t/m woensdag 6 februari 
de gelegenheid. Bedankt voor uw 
medewerking!

Aanmelden broertjes/ zusjes 

 
Op de studiedag van 22 februari 
bespreken we o.a. een eerste opzet 
van het formatieplan voor het nieuwe 
cursusjaar. We kijken dan op welke 
manier we de leerlingen zo goed 
mogelijk kunnen verdelen. 
Het is voor ons belangrijk om te 
weten hoeveel kinderen er in het 
cursusjaar 2019-2020 nieuw op 
school komen. Mocht u een jonger 
kind nog niet hebben aangemeld dan 
wordt u gevraagd dit binnenkort te 
doen. Het aanmeldingsformulier kunt 
u ophalen bij meester Rob.

OuderRaad 

 
De ouderraad helpt elk jaar met het 
organiseren allerlei leuke, feestelijke 
en bijzondere activiteiten.  

In het jaarverslag kunt u alles over 
de activiteiten nog eens lezen en het 
financieel overzicht bekijken. Beide 
zijn op de website van school te 
vinden. 

We bedanken de Ouderraad voor alle 
inzet en kijken uit naar een nieuw 
jaar vol mooie activiteiten!

http://www.constantijnwoerden.nl
https://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
https://www.constantijnwoerden.nl/informatie/ouderraad/
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Feest!! 

 
Hoewel december bekend staat als feestmaand, gaan wij in januari gewoon door! 

Meester Cees is 65 jaar geworden en dat werd flink gevierd in groep 8. 

Juf Karen mocht samen met haar tweelingzus 50 kaarsjes uitblazen en vierde feest in 
groep 6. 

Ik ben ouder dan 

het internet!!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Lees meer: https://www.volkswagen.nl/nieuws/van-beeldscherm-naar-
buitenwereld-met-snelweg-sprookjes 

leuke tip van de 
redactie

http://www.constantijnwoerden.nl
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Hieperdepiep hoera

voor de jarigen

in februari
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