
 

Nieuwsbrief 24 januari 2020 

 
Welkom 
Emma Rupert en Lotte Masselink zijn beiden deze week gestart met instromen bij ons op school. 
We heten beide meisjes en hun ouders van harte welkom op Los Hoes en wensen hen een hele 
plezierige schooltijd! 
 
 
Personele ontwikkelingen 
Patricia Döbber, op dit moment als vervanger voor Pauliene Eijsink werkzaam in de onderbouw, is 
benoemd als leerkracht op de Holthuizen. Volgende week werkt Patricia voor het laatst bij ons. Wij 
bedanken haar enorm voor haar inzet en zullen haar natuurlijk dinsdag met de kinderen nog even in 
het zonnetje zetten. De kinderen hebben al een mooie verrassing voor haar gemaakt. 
Natalie Bergsma, op donderdag en vrijdag werkzaam in groep 8b, zal nu als vervanger op maandag 
en dinsdag in de onderbouw gaan werken. Natalie deed op de maandag RT-werkzaamheden als 
vervangster van Sharon Mentink. Deze werkzaamheden gaan we naar de woensdag verplaatsen. 
Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd zal José ten Broeke per 1 maart a.s. met pre-
pensioen gaan. De vacature voor haar vervanging staat op dit moment uit. Op vrijdagochtend 6 
maart zullen we een afscheidsfeestje voor José organiseren. Aan het eind van de ochtend is er dan 
voor de ouders ook gelegenheid om afscheid van José te nemen.  
 
 
Schooltijden schooljaar 2020-2021 
In de afgelopen MR-vergadering is gesproken over het voorstel tot wijziging van de schooltijden 
m.i.v. het nieuwe schooljaar. Een groot deel van de ouders heeft gehoor gegeven aan de oproep van 
de MR om een voorkeur voor het huidige schooltijdenmodel of voor het 5-gelijke-dagen-model te 
komen aangeven. Van 69% van de gezinnen van onze school is één of zijn beide ouders geweest om 
hun voorkeur kenbaar te maken. Wij willen al deze ouders bedanken voor hun komst en getoonde 
betrokkenheid. 
In totaal hebben 240 mensen hun voorkeur aangegeven. Hiervan hebben 178 ouders een voorkeur 
voor het 5-gelijke-dagen-model (74 %) en 62 ouders (26%) een voorkeur voor het huidige 
schooltijdenmodel. In de onderstaande diagrammen zie je de verdeling van voorkeuren aangegeven 
per bouw. 
 



Totaal 109 voorkeuren 
aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Totaal 87 voorkeuren 
aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Totaal 44 voorkeuren 
aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uit de resultaten van de raadpleging blijkt dat invoering van het 5-gelijke-dagen-model breed 
draagvlak vindt bij de ouders. De MR heeft daarom ingestemd met het voorstel tot wijzing van de 
schooltijden m.i.v. het nieuwe schooljaar. De kinderen zullen dan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur 
naar school gaan.  
 
 

Staking 
Zoals al eerder aangekondigd zal op donderdag 
30 januari en vrijdag 31 januari onze school 
gesloten zijn i.v.m. de onderwijsstaking. 
Nog steeds maken wij ons grote zorgen om de 
toekomst van ons mooie vak. Natuurlijk zijn er 
door de regering een aantal stappen gezet, 
maar dit zijn vooral oplossingen voor de korte 
termijn. Te denken valt dan aan het uitbreiden 

van werktijden van parttimers of het versneld laten starten van zij-instromers zonder goede 
begeleiding en zonder bevoegdheid. Zelfs het verlagen van eisen die gesteld worden aan 
leerkrachten, wordt als mogelijke oplossing genoemd. Bovendien heeft de minister zelfs geopperd 
dat in geval van ziekte ook wel ouders of andere volwassenen voor een groep gezet kunnen worden. 
Dat is natuurlijk niet wat wij willen en wij denken dat dit ook geen voorkeur heeft bij jullie als ouders. 
 
Wij willen goede leerkrachten voor de klas! Leerkrachten met brede kennis en vaardigheden om 
kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Leerkrachten die enthousiast en gemotiveerd zijn én 
dat ook blijven. Leerkrachten die voldoende energie 
hebben om kinderen dat te geven wat zij nodig hebben. 
Daarom laten wij op 30 en 31 januari onze stem horen. We 
zullen o.a. aansluiten bij een protestmars in Zutphen en op 
andere manieren ons geluid kenbaar maken. 
Als ouders kunnen jullie de acties ook ondersteunen door 
onderstaande petitie te ondertekenen: 
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie  
 
 
 
 
Website 
 
Bij de berichten is geplaatst: 

• Uitnodiging open dag Theaterschool Luna op 25 januari 2020 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
27-01   Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 
30-01   Studiedag: kinderen vrij! Studiedag vervalt. Staking: school gesloten. 
31-01   Staking: school gesloten. 
04-02   Kinderraad 
11-02   OR 
12-02, 13-02 en 14-02 Kijklessen judo 
18-02 en 19-02  Definitieve adviesgesprekken groep 8 
20-02   Carnaval op Los Hoes 
21-02   Studiedag: kinderen vrij! 
24-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie 

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie

