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Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het
Geachte ouder(s), verzorger(s),

inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de

vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord.

komende week. Allen alvast een goed weekend.

Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor
u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt

Agenda

ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis!
Maandag 4 februari:
-

Vanaf 15:00 uur de rapportgesprekken.

Dinsdag 5 februari:
-

Vanaf 15:00 uur de rapportgesprekken.

U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal,
factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt
u zelf de inloggegevens doorsturen naar
familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-

Als het goed is heeft u daarvoor de uitnodiging

partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen

ontvangen.

plaatsen op de site.

Mededelingen

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met
nieuwe achtergronden, waar u een mooie

Schoolfotograaf.

keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe
het werkt: zij klikken op het juiste moment,

Foto Koch komt 13 februari 2019 de schoolfoto’s
maken.

De complete afhandeling van de

schoolfotografie verloopt via internet volgens de
Privacy vanuit de school.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan
gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de
foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt
u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de

waardoor er spontane en afwisselende foto’s
gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een
achtergrond naar keuze!

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind
kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot
zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende
kleding.

leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de
fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de
kinderen die gefotografeerd mogen worden,

Met vriendelijke groet,
Het team van de Basisschool

ingedeeld worden bij de fotograaf.
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Vervanging leerkrachten

onderwijsassistent,

Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we

begeleider. Ook kunnen de leerlingen

elkaar

over

een gezond

en

gelukkig nieuwjaar

toegewenst. Toch dienen we er rekening mee te

de

of

andere

een

groepen

intern

worden

verdeeld.

houden, dat kinderen en leerkrachten ziek
kunnen worden. Als uw kind ziek is, en ook al is

4. Als duidelijk is dat een leerkracht de

het een “gewoon griepje”, is dat vervelend voor

volgende dag ziek is, heeft de klas die

het kind en ook voor u. U dient extra maatregelen

dag geen school. Ouders worden

te nemen om goed voor uw kind te zorgen, want

hierover

het kan niet naar school.

geïnformeerd. Bij uitzonderling kan de

Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Op zich

school zorgen voor opvang in een

hebben scholen voldoende budget, om de zieke

andere groep. Deze mogelijkheid is

leerkracht te vervangen. Met enige moeite

echter beperkt. Leerkrachten worden

kunnen de lessen dus gewoon doorgaan.

namelijk extra belast en opvang van

schriftelijk

of

telefonisch

extra leerlingen gaat ten koste van de
Maar nu is er toch een probleem. Er zijn namelijk

kwaliteit van het onderwijs. Bovendien

geen invallers beschikbaar. Er is een groeiend

heeft de school een onderwijsgevende

tekort aan leerkrachten in geheel Nederland en

taak en is de school niet bedoeld voor

het ziet er niet naar uit, dat dit probleem op korte

opvang alleen.

termijn zich oplost. Sterker nog: de verwachting is
dat het tekort aan leraren groter wordt.

5. Indien de ziekte en afwezigheid van de

Het vervangingsprobleem bestaat op alle scholen

leerkracht langer duurt, wordt “de pijn

van Educare. We hebben daarom een aantal

verdeeld”.

gezamenlijke regels afgesproken hoe we hebben

neemt de groep over en zijn of haar

te handelen in geval van ziekte.

eigen groep heeft die dag vrij. De
ouders

1. Allereerst heeft elke school een lijst met

Een

worden

andere

leerkracht

hierover

tijdig

geïnformeerd.

medewerkers die bereid en in staat zijn,
om in geval van ziekte een collega te

Ziekteverzuim is slecht voor de kwaliteit van het

vervangen. Deze lijst is echter zeer

onderwijs

beperkt, want de werkdruk is hoog op de

opvangproblemen.

scholen.

voortdurend naar alternatieven. Voorlopig is het

en

geeft
We

ouders
zoeken

soms
daarom

probleem echter nog niet opgelost.
2. De scholen blijven moeite doen om
geschikte

invallers

te

vinden.

Hopelijk hebt u begrip voor de door ons
gekozen weg.

3. Als de ziekte zich voordoet gedurende de
schooldag, wordt er personeel ingezet
dat geen lesgevende taken heeft. U kunt
hierbij denken aan bijvoorbeeld een

Namens het directieberaad Educare,

