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Aan alle ouders en verzorgers en kinderen,
Ik heb geen idee of u geïnteresseerd bent in weer een stukje van mijn
hand over de stakingen in het onderwijs, maar ik gok het er toch op.
Per slot van rekening wordt er weer gesproken over nieuwe stakingen
in november en krijgt u er dan weer mee te maken...waarschijnlijk.

Wat mij opvalt, is dat er een beweging in het onderwijs is ontstaan van
leerkrachten die zich niet meer vertegenwoordigd hebben gevoeld door
de traditionele onderwijsbonden. Ze hebben zelf iets opgericht, Po in
Actie, wat ontzettend is aangeslagen bij de leerkrachten in het basisonderwijs. Eindelijk een club die weer durfde te zeggen waar het in het
onderwijs al jaren wringt, de werkdruk is ontzettend hoog. Natuurlijk
voelen de leerkrachten zich ongelijk behandeld ten opzichte van de salariëring van de collega’s in het middelbaar onderwijs, maar vooral die
werkdruk interesseert me in hoge mate!
Daar is al eerder voor gestaakt, toen nog met de gewone onderwijsbonden. Daar is na veel politiek gedoe geld vrijgemaakt om klassenverkleining te realiseren, iets waar je politici nog steeds trots over hoort
praten, terwijl het weinig heeft opgeleverd in mijn ogen.

AGENDA
Maandag 30 oktober:
OR vergadering
Maandag 6 november:
Ouderavond over social media
Woensdag 15 november:
Start schoolfruit!
Woensdag 15 oktober:
MR vergadering
Dinsdag 21 november: studiemiddag, alle kinderen vanaf
12.00 uur vrij

Klassenverkleining is namelijk iets totaal anders dan een maximale
klassengrootte…. En ik vind dat het over dat laatste zou moeten gaan.

Woensdag 22 november:
GGD onderzoek kinderen groep
2

Maar… dat zal niet gebeuren.

Woensdag 22 november:

Een maximale klassengrootte zou betekenen dat werkdruk echt ver-

Handbal toernooi groep 7 en 8

minderd kan worden, dat zorg voor alle leerlingen (passend onderwijs!)
veel makkelijker gerealiseerd kan worden, dat er genoeg ruimte voor

Filmopnamen in de klas.

alle kinderen in de lokalen is. Dat gaat niet gebeuren, want dat zou betekenen dat er veel lokalen bijgebouwd moeten worden om al deze
plekken te realiseren. Die bouwkosten zouden zo’n verhoging van het
budget betekenen, daar wil niemand in de politiek aan… veel te onvoorspelbaar. Vandaar dat er geld komt om de gemiddelde klassengrootte te verkleinen. Zeker ook fijn, maar een gemiddelde oplossing is
nooit een oplossing voor iedereen en dus zullen er nadat er gelden beschikbaar zijn gekomen altijd nog hele grote groepen zijn, terwijl de
politiek weer vooraan staat om te vertellen dat er “een substantiële
bijdrage is geleverd” aan de kwaliteit van het onderwijs. We gaan het
zien. Ik heb nog geen data op het internet kunnen bespeuren over de
nieuwe stakingsdagen in november.

Met vriendelijke groet, Jeroen van Beers.

Dit schooljaar kunnen er videoopnamen gemaakt worden in verschillende groepen. Dit doen we
in het kader van Beeldcoaching
en/of professionalisering van leerkrachten of studenten.
Beeldcoaching is een methode
waarbij korte video-opnamen in
de groep worden gemaakt met als
doel de onderwijsleersituatie te
analyseren en waar nodig te veranderen. Aangezien de leerkrachten gefilmd worden, komen kinderen slechts sporadisch in beeld.
De korte opnamen die na afloop
gebruikt worden ter analyse, worden na gebruik vernietigd.

Beestenbende
Afgelopen maandag kwam de beestenbende op bezoek. Ze kwamen voorlichting geven over de
mogelijkheid tot het meehelpen van het schoonhouden van je leefomgeving. Uiteraard een
mooie doelstelling die door de gemeente Doetinchem ondersteund wordt. Op school zijn al enkele enthousiaste kinderen uit groep 6 bezig met (vooral op maandag, na het weekend) het opruimen van troep op het schoolplein. Troep die op avonden en in weekenden wordt achtergelaten
door bezoekers van het schoolplein…. Helaas.
Hieronder nog een klein berichtje van de Beestenbende, gemaild om door te sturen naar u.

‘De BeestenBende in groep 3, 4, 5, 6 en 7’
Een tijdje geleden is De BeestenBende bij ons op bezoek geweest om te vertellen hoe je lid kunt worden.
De BeestenBende is een club die zorgt voor een schoner Doetinchem. Één keer per maand gaan ze, samen
met hun team van vriendjes en vriendinnetjes, zwerfafval opruimen in hun eigen buurt. Ook jij kunt een team
vormen en lid worden van De BeestenBende. Je gaat
dan op ontdekkingstocht in je eigen wijk en wordt zo
de held van je buurt en van de dieren. Om je te bedanken nodigt de BeestenBende je regelmatig uit voor
een evenement, krijg je een cadeautje op je verjaardag en één keer per jaar gaan we met alle BeestenBenders uit heel Nederland naar het Dolfinarium!
Er zijn al een paar BeestenBende-teams van de
Canadaschool, maar natuurlijk is er ook nog plek voor
jouw team! Je bent natuurlijk al heel druk met allerlei
andere dingen, maar het kost je slechts een uurtje in de
maand en je hoeft er niets voor te betalen. Kijk snel op
www.mijnbeestenbende.nl als je meer wilt weten en
om je aan te melden. Tot snel!

Beste ouders/verzorgers,
We zijn een enthousiaste groep ouders die het gehele schooljaar door activiteiten voorbereiden en samen met het team uitvoeren.
Het hele jaar door zijn we actief en zorgen we tijdens de feesten, sporttoernooien en andere
leuke bijeenkomsten voor de ‘extra krenten in de pap’. Om dit mogelijk te maken vragen we
per jaar een eenmalige vrijwillige bijdrage per kind.
De school krijgt van de overheid geen geld om dit soort activiteiten mogelijk te maken.
Hoewel deze bijdrage een vrijwillig karakter heeft, hopen we dat alle ouders/verzorgers de
ouderbijdrage betalen, zodat we voldoende financiële middelen hebben om de gezellige activiteiten voor de kinderen te organiseren. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en we
doen ons best om de bijdrage zo laag mogelijk te houden. Ook voor het huidige jaar hebben
we de bijdrage niet hoeven verhogen en gehandhaafd op € 27,50 per kind.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op het volgende ABNAMRO rekeningnummer:

NL14 ABNA 0458 8328 12

t.a.v.: de Ouderraad Canadaschool,
onder vermelding van:

‘ouderbijdrage’ + de voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).

