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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Ik wil deze nieuwsbrief inleiden met een serieus en
officieel bericht.
Het college van bestuur van INOS heeft na een
inventarisatie van de stakingsbereidheid van collega’s
van Weilust geoordeeld dat Weilust op vrijdag 13 april
aanstaande gesloten blijft i.v.m. een
(estafette)stakingsdag.
De staking is primair weer bedoeld om aandacht te vragen voor de werkdruk in het
(basis)onderwijs met daarbij aandacht voor de salariëring vergeleken met andere vormen van
onderwijs. Mede namens het bestuur meld ik u formeel het volgende:
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Op vrijdag 13 april 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Brabant en Limburg
een dag staken.
De leraren op onze school, die op vrijdag werken zijn van plan om op
13 april te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten
blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen).
Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw
kind/kinderen, dan kunt u na het lezen van de laatste alinea van dit
artikel eventueel contact opnemen met Kees van Sprundel.
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de
toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben
leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke
partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn
helaas nog onvoldoende om de problemen volledig op te lossen.
De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven
vestigen op de problemen. De vakbonden organiseren daarom estafetteacties. De scholen uit
Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het ‘stokje’ doorgegeven aan de scholen in

de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De leraren in die provincies hebben op 14
maart gestaakt. Op 13 april is onze provincie aan de beurt.
De organisaties betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om actie
te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw kind(eren).
De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat
1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de
scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de
salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds
relatief laag. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren
gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met
een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we
niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat, betekent
het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen
vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog
steeds onvoldoende.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het
stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal
protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in
Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen
optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel,
omdat de nood nog steeds hoog is.
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar.
Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!
Vriendelijke groet,
Het team van Kbs Weilust
Kinderopvang Kober heeft aangegeven dat zij bereid zijn onze
leerlingen op te vangen.
‘Klanten van Kober’ kunnen hun kinderen die dag naar de opvang
sturen zonder extra kosten.
‘Niet klanten van Kober’, zijn met hun kinderen ook van harte
welkom bij de kinderopvang. Zij worden dan echter wel verzocht z.s.m, maar in ieder geval een
week tevoren zich te melden bij Kober, zodat men voor voldoende en kwalitatief goede opvang
(en dus personeel) kan zorgen.

Ouders betalen dan het ‘flexibele tarief’. Omdat
dat voor iedereen verschillend kan zijn,
verwijzen wij ouders voor meer informatie over
de precieze kosten en eventuele
kinderopvangtoeslag graag naar
serviceteam@kober.nl of naar telefoonnummer
076 5045605.
Wij hopen dat de overlast voor u zo veel
mogelijk beperkt blijft en hopen dus op uw begrip voor deze gang van zaken.
Weilust en Kober werken – dat merkt u de laatste jaren vast wel aan veel zaken – steeds meer
samen. Dat blijkt ook wel uit bovenstaand aanbod van Kober rond de geplande staking.
Maar ook maken we zoveel mogelijk op elkaar afgestemde afspraken. Dat komt vaak tot stand in
een overleg dat we periodiek met medewerkers en leidinggevenden van beide organisaties
hebben en dat staat natuurlijk allemaal in het kader van de vorming van een IKC (integraal
kindcentrum).
Zo hebben wij, in het kader van gelijke regels voor alle leerlingen op verschillende tijdstippen op
een dag, recent ook afgesproken dat kinderen vanaf de
groepen 4 zelf mogen bepalen wanneer zij hun jas open,
dicht of uit willen hebben. Daar werd tot op heden door
verschillende medewerkers verschillend op gereageerd.
Voor leerlingen van de groepen 1 t/m 3 bepaalt de
leerkracht (of andere verantwoordelijke voor de groep) hoe
daarmee omgegaan wordt, door zelf het voorbeeld te
geven. Dus heeft de juf of meneer geen jas aan, hoeven de
kinderen ook geen jas aan. Heeft de juf de jas aan en dicht geritst of -geknoopt, dan geldt dat ook
voor de leerlingen. Zo krijgen we duidelijkheid voor alle leerlingen door de hele school.
Een tweede afspraak die we hebben moeten maken is over het voetballen op het schoolplein na
schooltijd. Graag zouden we een vriendelijke school willen zijn die iedereen toestaat om op het
plein tussen anderen te spelen en dat hebben we ook een aantal jaren zo uitgevoerd.
Maar we hebben echter moeten besluiten door grote monden en
brutaal gedrag van jongeren, waaronder soms ook eigen leerlingen, om
voetballen na schooltijd alleen maar toe te staan op momenten dat het
plein niet door school en/of Kober (voor BSO bijv.) gebruikt wordt en
alleen zolang de poorten niet gesloten zijn.
Mocht dat nog tot overlast leiden over een tijd, moeten we helaas alle
leerlingen en anderen uit de wijk verbieden gebruik te maken van het
schoolplein om te spelen. Wij zouden dat betreuren, maar overlast
kunnen de collega’s van de BSO er niet bij hebben aangezien zij
verantwoordelijk moeten en willen zijn voor de kinderen van de opvang.
Wij hopen op uw begrip en gaan er van uit dat u dat met uw kind bespreekt als het regelmatig
gebruik maakt van het plein om er na schooltijd te spelen.

We zullen deze nieuwe regel z.s.m. op het hek zichtbaar maken, zodat we er naar kunnen
verwijzen.
We hebben natuurlijk wel talenten nodig
voor het komende schoolvoetbaltoernooi,
waar we al weer wekelijks voor in
voorbereiding zijn. Gelukkig mogen we ons
weer verzekerd weten van de hulp van
vaders en onze immer hulpvaardige oudcollega meneer Henk.
Op de foto een sfeerimpressie van een oefenmiddag op een voetbalveld in de buurt, speciaal
gehuurd om de leerlingen goed voor te laten bereiden.
Vorig jaar werden de meisjes van Weilust kampioen van Breda. U begrijpt dat we dit jaar dat
resultaat weer graag willen evenaren.
Komt u straks ook kijken en aanmoedigen?
Ik wens u graag een heel mooi Paasweekend en hoop dat u met uw geliefden deze dagen sfeervol
en vooral betekenisvol door kunt brengen, mede namens het team van Weilust en Kober
kinderopvang.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur
GEVONDEN VOORWERPEN DEZE WEEK

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE BREDA-OOST
Avondvierdaagse Breda-Oost organiseert ook dit jaar weer het geweldige
wijkevenement van 29 mei tot en met 1 juni.
Ben jij enthousiast, gemotiveerd en vind jij het ook belangrijk om
verbinding te zoeken met buurtbewoners om er samen voor te zorgen dat
de wijk levendig blijft, dan zijn wij op zoek naar jou.
Er zijn verschillende taken die uitgevoerd moeten worden en waar we jouw
hulp hard bij kunnen gebruiken, o.a. versieren van het terrein, binnenlocatie inrichten en na
afloop afbreken, bewegwijzering ophangen langs de routes, versnaperingen uitdelen, verkeer
regelen (hiervoor moet je een korte instructie volgen via de pc en minimaal 18 jaar oud zijn).
Hopelijk kom jij met positieve zin ons ondersteunen tijdens het leukste wijkevenement van
Heusdenhout/Brabantpark.
Voor meer informatie/aanmelden kun je een mail sturen naar
vrijwilligers.bredaoost@gmail.com
Vriendelijke groet namens team Avondvierdaagse Breda-Oost, Anke Verhagen

