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VAN HET TEAM
Geachte ouders en verzorgers,
In de Weilustwekker van vorige week ben ik helemaal vergeten om de heer Paul van
Nieuwland, papa van Luuk uit 1-2 D, hartelijk te bedanken.
Hij had namelijk voor bij de glühwein tijdens de Kerstviering merenguekoekjes gebakken met zijn leerlingen voor bij de chocomel en glühwein
voor de ouders die wachtten op de speelplaats. Deze overheerlijk zoete
koeken werden gratis beschikbaar gesteld aan alle ouders en
belangstellenden bij het kerstgebeuren op het plein. Deze spontane
initiatieven door ouders, voor ouders en/of leerlingen worden heel erg op prijs gesteld, net
zoals de sponsoring van strooigoed door de familie de Bruin.
Graag wil ik deze week enkele zaken met u bespreken waarover binnen het team afspraken
zijn gemaakt en die ook u als ouders kunnen betreffen.
Bijvoorbeeld het stappenplan bij vervangingen op onze school.
Als een collega zich ziek meldt ondernemen wij verschillende stappen
om goede vervanging te regelen.
Stap 1. Wij vragen een vervanger aan via LESWERK
Stap 2 A. Er is een vervanger beschikbaar via LESWERK, dan neemt die de
groep waar die dag.
Stap 2 B. Er is geen vervanger beschikbaar via LESWERK, dan wordt er
intern een oplossing gezocht:
1. Er wordt gekeken of er sprake is van een duo-baan, misschien wil de duo-collega (als die
geen andere verplichtingen heeft) een extra dag komen werken.
2. Er wordt nagegaan of een andere collega (als die geen andere verplichtingen heeft) een
dag extra wil komen werken.
3. Er wordt nagegaan of er iemand ambulant is die de groep kan overnemen (remedial
teacher, ondersteuner, mentor van een LIO-student, teamcoördinator, intern begeleider,
directeur, als die geen andere verplichtingen heeft, die niet kunnen
worden verzet).
4. Er wordt een oud-collega of ouder gebeld met lesbevoegdheid die
zich heeft opgegeven om incidenteel in te vallen.
5. De onderwijsassistent gaat voor de groep met ondersteuning van
een volledig bevoegd groepsleerkracht.
6. Indien we geen leerkracht kunnen vinden, proberen we het
probleem op te lossen door de inzet van 3e of 4e jaars Pabo-studenten

die bij ons stage lopen in te zetten onder toezicht van een volledig bevoegd
groepsleerkracht. Zij mogen aangesteld worden als onderwijsassistent.
Stap 3. Er is geen vervanger beschikbaar via LESWERK en geen interne oplossing mogelijk:
dan delen de groep op.
Daarvoor hebben we een schema gemaakt, met wie welke groepen of leerlingen op dat
moment opvangt. Dat schema hebben alle collega’s in hun klassenmap zitten. In de
klassenmap zit ook een ‘noodmap’ met werk wat leerlingen altijd kunnen doen en waarbij
weinig of geen instructie nodig is.
Stap 4. De ouders krijgen een dag tevoren een melding via Parro dat
hun kind thuis mag blijven. Kinderen bij wie dit echt niet mogelijk is,
mogen naar school komen. Zij gaan eerst naar het eigen lokaal en
worden vervolgens verdeeld over andere groepen, waar zij een dag
‘opgevangen’ worden. Duurt deze stap langer dan een dag, dan
wordt een parallel groep naar huis gestuurd.
Het college van bestuur van INOS en de onderwijsinspectie worden
voorafgaand aan deze laatste stap ingelicht.
Ons streven zal altijd zijn om de laatste stap nooit in te hoeven zetten, maar het tekort aan
goede leerkrachten lijkt toch steeds groter te worden, ook in onze regio. Dus misschien
zullen wij ook deze stap een keer moeten zetten.
Mocht u nog kennissen, vrienden of familieleden hebben met een onderwijsbevoegdheid
zouden wij het heel fijn vinden als ook zij zich melden als ze eventueel gebeld mogen
worden om incidenteel, kortdurend ingezet te worden. Bespreekt u dat?
Een volgend punt wat wij helder hebben moeten afspreken
is het te laat komen.
In het verleden heb ik u al vaker gemeld dat wij leerlingen
die met regelmaat te laat komen moeten noteren als
‘ongeoorloofd verzuim’. Bij meerdere keren ongeoorloofd
verzuim gehad te hebben als gevolg van te laat komen,
moeten wij dat melden bij de leerplichtambtenaar, die de
ouders dan uitnodigt voor een gesprek waarin aangegeven
kan/moet worden wat de reden is van het regelmatige
verzuim. Op basis daarvan kan de leerplichtambtenaar
besluiten een proces verbaal op te maken en kan hij/zij overgaan op een boete.
Dan moeten we uiteraard altijd proberen te voorkomen.
In Parnassys kunt nazien hoe vaak uw kind al genoteerd staat als ‘te laat’.
Om onduidelijkheid te voorkomen, hebben we nu centraal afgesproken de leerling als ‘te
laat’ te noteren als het bij het gaan van de bel niet in het zicht van de leerkracht is.
Onze leerling moet dus bij het gaan van de bel om 08.30
en 13.00 uur op de gang of in het lokaal zijn. M.a.w. moet
u voor de bel bij/in het gebouw zijn.
Let wel, dit betreft regelmatig verzuim/te laat komen. Dus
eenmalig in een file, autopech, fietspech, verslapen, of iets
dergelijks is natuurlijk geen probleem (of misschien wel
overmacht). Wel fijn als u dat even bij de leerkracht meldt.
Helpt u ons deze vervelende situaties te voorkomen?

Vaak hebben we ook al gezond eten besproken.
Wij beseffen dat we ouders niet kunnen verplichten, maar
we willen graag blijven verzoeken om traktaties zo gezond
mogelijk te laten zijn en om geen snoepjes mee te geven
naar school. Ook niet in hun broodtrommel. Dat is heel
vervelend voor klasgenootjes die wel rekening houden met
onze pogingen om leerlingen gezond op te laten groeien.
Laat het thuis lekker regelmatig ‘feest’ zijn.
Ook blijven we u vragen om in de ochtend schoongemaakt fruit mee te geven (wat een kind
op kan en lust) in een plastic bakje en gezond drinken in een plastic drinkbeker. Hierbij
denken we niet alleen aan de gezondheid van de kinderen, maar ook aan het milieu. Ook
doen we graag aan een stukje ‘milieueducatie’. Help ons daarbij alstublieft!
Wist u trouwens al dat alle kinderen – dus ook de bovenbouw- sinds kort de tijd (of de
keuze) krijgen om hun fruit of drinken te nuttigen op een moment in de klas voor of na de
pauze, zodat er in het speelkwartier alle tijd is om te spelen.
Na al deze belangrijke zaken weer eens onder uw
aandacht te hebben gebracht, wens ik u weer een heel
fijne week. Op tijd op school zijn bij de eigen vertrouwde
juf of meneer met in de pauze een lekker stuk fruit en
een beker vruchtensap en tijdens de middagpauze een
snoepvrije lunch is echt ook wel leuk.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust.
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie
Prins- en Prinsesverkiezing op de Kielewei!
Ook al is het nog wat vroeg voor Carnaval, toch schalmde de
Carnavalsmuziek van de week door de geluidsbox op de
bovenverdieping van de school.
Afgelopen dinsdag hebben meneer Corné, juf Nicolle en Jiska en Sven
uit groep 8a voor even de boel op stelten gezet bij de groepen 6 t/m 8 !
In het kader van de aankomende carnaval met als thema: 'Da Ziede
Zo!' hebben zij de groepen 6 en 7 een bezoekje gebracht om leden
voor de Raad van Elf te werven.
Ook zijn ze bij de groepen 8 geweest om kandidaten te zoeken voor de
titel Prins, Prinses, Politieagent en Nar en meneer Corné is op zoek gegaan naar kinderen die
met hem willen ‘Tonpraten’ * met Carnaval.
Dit jaar zullen we namelijk voor het eerst een heuse Prins- en Prinsesverkiezing houden op
de Kielewei op vrijdag 8 februari ! De kandidaten uit de groepen 8 zullen die middag met
carnavaleske opdrachten strijden om de befaamde titel van Prins, Prinses, Politieagent en
Nar van de Kielewei 2019!
We zullen u op de hoogte houden, ALAAF!
* Tonpraten: Iemand houdt, vaak verkleed en staand in een soort van ton, een cabaretesk
betoog in het dialect. Daarin passeren allerlei actuele, meestal lokale, zaken de revue.
Tonpraoten wordt ook wel buutterednen of sauwelen genoemd.)

GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
Eerste Communie 2019
In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste Communievieringen:
Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op zondag 19
mei om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei om 10.00 uur in de
Willibrorduskerk in Teteringen.
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en
bij welke kerk u hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts.
(06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.
Let op! U kunt uw kind nog aanmelden tot 1-2-2019!

