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LERARENTEKORT HEEFT INVLOED OP VERVANGING BIJ ZIEKTE

Graag wil ik u op de hoogte brengen van het volgende:
zoals u wellicht hebt vernomen, is het inzetten van invallers op dit moment erg lastig
vanwege het leraren tekort.
Als ik vanuit PON (Personeelscluster Oost Nederland) geen vervanging kan krijgen,
proberen we het intern te regelen. In de meeste gevallen lukt dit.
Echter zijn er dagen dat wij dit niet voor elkaar krijgen. Op die dagen kan ik niet
anders dan de kinderen een vrije dag geven. U heeft dan uw zoon en/of dochter
die dag thuis.
Via Parro zal ik u hierover berichten. Het kan dus voorkomen dat u het bericht
ontvangt dat uw kind die dag vrij is.
Wij hopen dat dit niet veel voor zal komen.
Mocht u hierover vragen en of opmerkingen hebben kunt u altijd contact opnemen
met Liselotte Friesen.
DALTON

Om een goede doorgaande lijn van het Daltononderwijs te houden, zijn er
observaties in de groepen uitgevoerd.
De bevindingen die zijn opgedaan tijdens deze observaties, zijn door de
bouwcoördinatoren besproken met het team. Er zal worden gekeken naar
afstemming, ontwikkelpunten en een nog betere doorgaande lijn. De
ontwikkelingen die al uitgevoerd en eigen gemaakt zijn, worden mee doorgegaan
en breiden wij verder uit.

VREEDZAME SCHOOL

Na de zomervakantie zijn wij gestart met blok 1: ‘Wij horen bij elkaar’ met als doel
dat de leerlingen elkaar beter leren kennen. In dit blok staan de lessen in het teken
van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de
leerlingen hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar omgaan in de klas
en op school. De leerlingen bedenken taken en verantwoordelijkheden. Blok 1 is
afgerond en wordt herhaald waar nodig is.
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen
conflicten voor. In blok 2 leren wij de kinderen dat conflicten
heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wij spreken
van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het
andere kind. Wij zijn gestart met blok 2: ‘Wij lossen conflicten
zelf op’ met als doel dat kinderen leren om op een positieve
manier met conflicten om te gaan.
BLOKKENDRAAI

Eind november zal groep 1/2 a de blokkendraai van de Vreedzame School
verzorgen. De kinderen zullen in de vorm van een versje/liedje/toneelstukje aan de
andere groepen laten zien en horen wat zij geleerd hebben. Blok 2: ‘Wij lossen
conflicten zelf op’ zal het onderwerp van deze blokkendraai zijn.
SCHOOLZWEMMEN IS GESTART!

Na de herfstvakantie was de spetterende start van het schoolzwemmen!! Wat
hebben de kinderen goed gezwommen en wat was iedereen enthousiast!! Ook ik
als zwemjuf vond het leuk en heb heel veel zin om de komende tijd met de kinderen
aan de gang te gaan, om ze allemaal zwemveilig te krijgen.
De hulp ouders hebben in de wachtruimte kunnen genieten van een verse bak
koffie/thee/cappuccino of warme chocolade melk, want voor wat hoort wat!
Hieronder enkele foto’s van het zwembad en de eerste lessen!
Groetjes, zwemjuf Femke

In de wachtruimte kunt u op een scherm meekijken met de zwemles. Indien u wilt,
kunt u tijdens de zwemles altijd plaatsnemen om te zien hoe het met uw kind gaat
tijdens het schoolzwemmen.

THEMA KLEUTERS

De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het thema “Worden wat je wil”.
Dit thema is nu bijna afgerond en dan gaan wij starten met het nieuwe thema “Hier
woon ik en waar woon jij, Sinterklaas?”
We zullen het hebben over de verschillende soorten huizen, dorp en stad en
natuurlijk Sinterklaas.
In dit thema staan de volgende cijfers centraal: groep 1: 7-8-9 en groep 2: 18-19-20.
De letters voor dit thema zijn:

d (dorp)
s (stad, Sint, stal)
k (kinderen, kruidnootjes)
h (huis, haard)
e (lekker)

BERICHT VAN HUMANKIND

BERICHT VAN DE GGD

De links uit dit artikel zijn:
www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13.aspx
www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/hoe-ga-ik-om-metverleidingen.aspx
www.voedingscentrum.nl/nl/thema/ik-ben-9-13-jaar/jij-bent-de-chef.aspx

VACATURE OPR SAMENWERKINGSVERBAND

Wil jij meepraten over passend onderwijs in jouw
regio?
De Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Doetinchem (basisonderwijs) is
op zoek naar meerdere nieuwe leden.

De meeste kinderen kunnen de basisschool zonder problemen doorlopen. De school
waar een kind is ingeschreven, biedt de hulp en ondersteuning die een kind nodig heeft. Als er
meer nodig is en de school dit niet zelf kan, zoekt deze school samen met de ouders naar een
oplossing. Dat kan binnen de eigen school zijn met extra ondersteuning, op een andere basisschool
of in het speciaal (basis)onderwijs. De school zorgt er samen met de ouders/verzorgers voor dat
een kind op de beste plek komt en dat een kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Het
samenwerkingsverband helpt hierbij.

Waarom hebben we jou nodig?
Alles draait om passend onderwijs, daarom vinden we het heel belangrijk dat jij met ons meedenkt.
Of het nu gaat om het speciaal basisonderwijs of het reguliere basisonderwijs, hoe meer
verschillende invalshoeken, hoe beter. Wij zoeken ouders/verzorgers van leerlingen én
personeelsleden die werkzaam zijn in het basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband
Doetinchem.

Wij zijn op dit moment op zoek naar 5 nieuwe leden;
2 voor de oudergeleding en 3 voor de personeelsgeleding.

Wat is de OPR?
Het samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem helpt de scholen binnen de regio om
niet alleen op papier, maar juist in de praktijk passend onderwijs te bieden. Veel van
het geld dat de overheid wil uitgeven, wordt beschikbaar gesteld aan het
samenwerkingsverband. Voor het goed volgen van het SWV, is er de
ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is binnen het samenwerkingsverband het
hoogste niveau van medezeggenschap. Als je lid bent van de OPR praat je dus mee
over alles wat met passend onderwijs te maken heeft.
In ons samenwerkingsverband
zijn 14 schoolbesturen
gezamenlijk verantwoordelijk
voor ruim 11.000 leerlingen
binnen het primair onderwijs.
Dit zijn 62 basisscholen, 3
speciaal (basis) onderwijs
scholen. De OPR bestaat uit 10
leden. Deze leden
vertegenwoordigen alle
leerlingen binnen het
samenwerkingsverband.
De OPR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. In deze vergaderingen komt alles aan de
orde wat met passend onderwijs te maken heeft. Het belangrijkste hierin is het
ondersteuningsplan. Verder bespreken we de begroting en jaarrekening en de
besteding van de financiële middelen.
Ben jij ons nieuwe OPR lid?
Als je ouder/verzorger bent, kun je zitting nemen in de OPR zolang je een kind in het
basisonderwijs hebt. Als je personeelslid bent, kun je zitting nemen in de OPR als je minimaal 6 maanden - een vast dienstverband hebt bij een (school)bestuur binnen het
SWV Primair Onderwijs Doetinchem. Als jij interesse hebt in passend onderwijs, ben je
van harte welkom! Aanvullende kennis is niet nodig.
➢ Voor de oudergeleding vragen we je in het bijzonder te reageren als je kind op
een school buiten Doetinchem zit, op een eenpitter (een school die niet bij een
scholengroep hoort), of op een school met een klein bestuur.
➢ Voor de personeelsgeleding zoeken we mensen vanuit alle geledingen.
Als je lid wordt van de OPR, doe je dat in principe voor 4 jaar. Op deze manier zijn er
altijd genoeg leden met ervaring. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Voel jij je betrokken bij het onderwijs en is de school van je kind(eren) of waar je werkt
onderdeel van het SWV Doetinchem, kom dan vooral eens mee vergaderen.
Wil je meer informatie of je kandidaat stellen voor de OPR, kun je reageren door een
email te sturen naar de OPR: opr@swvdoetinchem.nl

We lezen hierin graag wat jouw motivatie is om in de OPR te gaan, of je
ouder/verzorger of personeelslid bent en van welke school je komt.
Kijk ook eens op de website van het SWV Doetinchem PO:
https://www.swvdoetinchem.nl/organisatie/ondersteuningsplanraad-opr
We kijken uit naar je reactie!
Hartelijke groet,
mede namens de leden van de OPR,
Maddy Bovens
Voorzitter OPR

