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Rapporten en gesprekken 
Op dit moment werken alle leerkrachten heel hard aan de 
rapporten. Op woensdag 13 februari krijgen de kinderen 
het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Ook 
dit jaar staan alle kinderen op de omslag van het rapport. 
De intekenlijsten voor de gesprekken zullen ook 
woensdag 13 februari worden opgehangen zodat u voor 
de vakantie in de gelegenheid bent om zich in te 
schrijven.  
Vanaf vorig jaar heeft u toegang tot het ouderportaal van 
Parnassys. In dit portaal kunt u de Cito uitslagen zien. 
Een link naar het ouderportaal vindt u op de homepage 
van onze website, onder het kopje ‘snel naar’. Zo heeft u 
altijd makkelijk een link. 
Mocht u nog geen account hebben dan kunt u contact 
opnemen met Wendy: w.goossens@wsv.espritscholen.nl  
  
 

De druk van het lerarentekort 
Zoals veel ouders hebben gemerkt zijn we door allerlei 
oorzaken sinds de start van het schooljaar hard geraakt 
als het gaat over veranderingen in de formatie. Het 
belangrijkste  is dat voor iedere groep een goede 
leerkracht staat en dit vraagt van ons als directie veel tijd 
en energie. Ook van het team vraagt dit veel omdat 
nieuwe mensen hun weg moeten vinden binnen de 
school. We doen dit graag, want collegialiteit staat hoog 
in het vaandel bij de WSV. Alleen is het vaak passen 
meten als het gaat om de tijd die we beschikbaar 
hebben.  
We kiezen voor de kwaliteit van het onderwijs en 
bekijken gezamenlijk welke tijd we nog beschikbaar 
hebben voor ontwikkeling van het onderwijs. Hierbij 
volgen we het schoolplan voor de periode 2016-2020 
zoals dat is opgesteld. 
De afgelopen week is de druk nog verder opgelopen door 
de februari ziekte golf. De AVS had opgeroepen om deze 
week geen ziektevervanging te regelen als directie en de 
klassen naar huis te sturen. Wij hebben vóór deze week 
al besloten om niet mee te doen aan deze actie en de 
afspraken te volgen die wij met de MR hebben gemaakt. 
Wanneer wij dat wel hadden gedaan hadden wij, gezien 
het aantal zieken, 10 klassen naar huis moeten sturen.  
Met veel kunst en vliegwerk en externe hulp van de 
Verhalenfabriek en Lukida hebben wij het tot vandaag 
kunnen redden. Dit is ten kosten gegaan van RT, IB 
uren, Engels en ook de verrijkingsklas. Gisteren heb ik 

de ouders van één groep acht gemaild dat de 
oplossingen uitgeput waren. Zij zijn vandaag thuis 
gebleven. 
We hopen dat volgende week iedereen is hersteld want 
de kans dat wij opnieuw geen leerkracht meer hebben 
voor een klas wordt steeds groter. Wij zullen alleen nog 
gebruik maken van externe oplossingen om de 
zorgstructuur van de school niet verder uit te hollen. 
Mocht dit zich voordoen dan zullen wij u dit voor half vier 
de dag ervoor via de mail laten weten. 
Het gaat ons aan het hart dat dit nodig is en we hopen 
dat u met de mogelijkheden die u ter beschikking staan 
de politiek wil laten weten dat het zo niet langer kan.  
De leerkrachten hebben aangegeven dat zij dit duidelijk 
willen maken door mee te doen aan de staking op 15 
maart. De school zal dan ook gesloten zijn op deze dag. 
 

Ouderbijdrage in termijnen 
Wanneer u voor 15 november heeft aangegeven de 
ouderbijdrage in termijnen te willen betalen zal op de 
volgende data een bedrag worden afgeschreven: 
voor 5 termijnen op  1/3/19   1/4/19    1/5/19 
voor 4 termijnen op  1/3/19   1/4/19 
voor 3 termijnen op  1/3/19 

Op 1 februari en op 1 december zijn al bedragen 
afgeschreven. 
 

Net iets meer zorg nodig 
Het kan zijn dat uw kind in een bepaalde periode net iets 
meer zorg nodig heeft dan dat de leerkracht van de klas 
kan bieden. In dat geval zal de leerkracht de Intern 
Begeleider van de school inschakelen. Voor de 
basisbouw is dat Annemarijn Poot en voor de groepen 4 
tot en met 8 is dat Annelies de Vlam. Gezamenlijk 
bekijken zij wat nodig is. In ieder geval zal u als ouders 
hierbij worden geïnformeerd en betrokken. Wanneer we 
samen bepalen dat het nodig is om externe hulp in de te 
schakelen zullen wij u altijd verwijzen naar de huisarts of 
het ouderkindcentrum (OKC) voor formele hulp. Het kan 
ook zijn dat onderzoek belangrijk is en hiervoor werken 
wij veel samen met het ABC.  
 

Belangrijke data 
13 feb. Voorstelling ‘Eend is de baas!’  
            Groep 1/ 2B, 1 /2D, 1 /2 E en 3A  
13 feb.  Rapport 1  
De voorjaarsvakantie start op vrijdag 15 februari om 
12.15 uur!  
25 feb.  Studiedag team  
1 mrt.    Groepen 7: Voorstelling “De grote Familieshow” 
26,27,28 feb. Rapportgesprekken groep 3 t/m 6  
26,27,28 feb. Voorlopig adviesgesprekken groepen 7 
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