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Gebouw erbij

Op de achterkant:

Derde kleutergroep

2

Hadden we op 1-10-2017 nog 126 leerlingen. Een jaar later waren dat op diezelfde
dag al 154. En vandaag de dag staat de teller op 169.

Nieuwe gezichten

2

Om te zorgen dat we alle kinderen blijven zien en zij ook voldoende ruimte hebben
om zich te bewegen / te leren / te concentreren, gaan we uitbreiden. Dat gebeurt op
meerdere fronten. Daarover lezen jullie zoveel mogelijk in deze nieuwsbrief.

Continurooster?

2

Voorjaarsvakantie

3

Landelijke onderwijsstaking 15 maart

3

Studiedag
dinsdag 26 maart

3

Het zal niemand ontgaan zijn dat de J.P.Waale een flinke groei doormaakt.

Als eerste dus: ruimte.

Wij gaan het schoolgebouw naast ons erbij krijgen. De huidige gebruiker, het samenwerkingsverband van het VO (PasVorm) gaat in de voorjaarsvakantie verhuizen. Samen met de gemeente gaan we het gebouw dan zo snel mogelijk in orde maken om
te gaan betrekken. De exacte datum daarvan is dus nog niet te geven. We willen er
snel intrekken, maar het moet natuurlijk wel een fijne leeromgeving zijn.
We zullen het gebouw gaan gebruiken voor onze bovenbouwgroepen. Dit betekent
dat zowel groep 5/6 als groep 7/8 naar het gebouw aan de Herman de Ruyterstraat
nr.30 gaan. Als hier nadere informatie over bekend is, zullen wij dit uiteraard aan betrokken leerlingen én ouders (en de rest van de school) bekend maken. Van het tijdstip waarop we dit gebouw kunnen betrekken hangt namelijk het nodige aan andere
veranderingen af: de start van onze derde kleutergroep.

Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 25 feb.— 1 maart
Voorjaarsvakantie
 Hoofdluiscontrole
 6 & 7 mrt inschrijfdagen VO (gr.8)
 15 mrt landelijke onderwijsstaking
 15 mrt NLdoet
 20 mrt GIPS project
gr.7/8
 26 mrt studiedag.
Kinderen vrij!
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Derde kleutergroep
Zodra we het naastgelegen schoolgebouw kunnen betrekken, start ook onze derde kleutergroep. De ouders
van onze kleuters zijn al geïnformeerd over de verdeling van de kleuters over de drie groepen. Eén van de
kleutergroepen zal boven, in het huidige lokaal van groep 3, komen te zitten. De juffen zijn:

nieuwe gezichten
Ondanks het lerarentekort is het gelukt om nieuwe leerkrachten te vinden om ons team te versterken. Hierboven zien jullie Juf Monique Dekker. Zij komt op donderdag en vrijdag de lessen verzorgen aan groep 1/2C.
Juf Monique was hiervoor werkzaam in Hardinxveld-Giessendam.
Ook nieuwe bij ons op de J.P.Waale is Juf Marisca. Zij is op maandag en dinsdag werkzaam in groep 5/6. Zodra wij het tweede gebouw erbij hebben, zal het mogelijk zijn om op deze dagen de combinatiegroep te splitsen. Juf Marisca zal dan op deze dagen groep 6 lesgeven.

C on tin urooster ?
En hoe zit het nu met het continurooster?
Als eerste: de berichtgeving daarover heeft veel te lang op zich laten wachten. Excuses daarvoor! Het is wel in de MR (de
medezeggenschapsraad) besproken, maar de stand van zaken heeft nog niet in de nieuwsbrief gestaan.
Zoals jullie in de eerdere enquête hierover en de terugkoppeling daarvan hebben kunnen lezen, is voor mij de enige acceptabele vorm van het continurooster het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model. Binnen dit model is het mogelijk aan de wens
van veel ouders tegemoet te komen dat er een continurooster is (waarbij alle kinderen op school blijven eten), maar waarbij
ook ruimte wordt gecreëerd voor het team om aan schoolontwikkeling te werken. Een continurooster wordt door veel leerkrachten als een flinke verzwaring van hun werk ervaren. Doordat hun pauze tussen de middag beperkt wordt tot een half
uur (of bij het lopen van pleinwacht in de ochtendpauze tot 2x een kwartier) is er tussendoor geen tijd om voor het middagprogramma iets voor te bereiden. Dit zal dus allemaal voor of na lestijd moeten gebeuren. Door de lestijden van de leerlingen over alle vijf de dagen gelijkmatig te verspreiden, is daar dan voor alle leerkrachten op alle dagen voldoende tijd voor.
Bij het vijf-gelijke-dagen-model worden de lesuren van de bovenbouw en de onderbouw gelijk. Op dit moment is de situatie
zo dat de bovenbouw per jaar 1000 lesuren maakt (ik rond het gemakshalve even op een rond getal af) en de onderbouw
maken 880 uur. Bij het vijf-gelijke-dagen-model worden deze uren voor alle groepen 940 uur. Tijdens onze laatste studiedag
hebben we met het team gekeken hoe wij het lesprogramma in alle groepen dan vorm zouden moeten geven. Daar zien wij
mooie kansen in het verstevigen van de basisvaardigheden.
We kunnen echter nu niet met de hele school in één keer overstappen naar dit model. De wet schrijft namelijk voor dat wij
over 8 schooljaren alle leerlingen 7520 onderwijsuren moeten maken. Als wij nu over zouden stappen, hebben de leerlingen
die nu in de onderbouw zitten over 8 jaar niet deze wettelijke norm gehaald. Om die reden zal ik in de volgende MRvergadering aan onze oudergeleding vragen om volgend schooljaar de lestijden van de woensdag voor de onderbouwgroepen te verlengen. Als wij kunnen garanderen dat alle leerlingen over 8 jaar de wettelijk bepaald 7520 lesuren gemaakt
hebben, kunnen wij overstappen naar het vijf-gelijke-dagen-model.
Volgend schooljaar bieden wij dus nog de overblijf aan zoals dat ook nu gebeurd. Wel wordt dit organisatorisch nog een
aanvullende uitdaging, omdat wij dan over 2 gebouwen verspreid zitten. Ouders die ons daarbij willen helpen, kunnen zich
melden bij Juf Liesbeth.
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voorjaarsvakantie
Het is voorjaarsvakantie.

Wij zien elkaar weer op maandag 4 maart!

L and el ijke ond erwi j sstaki ng 15 maart
Op vrijdag 15 maart is de school dicht. Wij doen dan mee aan de landelijke onderwijsstaking, waarbij ook de
scholen uit het VO, het MBO, HBO en de universiteiten aansluiten.
Voor ouders, leerlingen en onderwijspersoneel is er de mogelijkheid om hun zorgen over het onderwijs kenbaar
te maken op het Malieveld in Den Haag, maar ook in ons eigen Gorinchem.
Of je nu ouder bent, leerling of medewerker van Stichting OVO, we verzamelen
ons op 15 maart om 14:00 uur op de
Grote Markt voor het oude stadhuis van
Gorinchem. Daar zullen enkele toespraken
worden gehouden.
Om 14:30 uur wandelen we naar het
nieuwe stadhuis, waar we om 15:00 uur
onze petitie aan de fractievoorzitters van
de politieke partijen zullen overhandigen.

Loop je mee?!

Studi edag di n sdag 26 m aa rt
Op dinsdag 26 maart is er een studiedag van ons bestuur. Alle kinderen zijn dan vrij.

