
 

 

 
 

 

 

Tromgeroffel 4  
2019-2020 

 

 

Agenda 
 

17 okt 

Open dag. 

19 t/m  27 okt 

Herfstvakantie 

5 nov 

Ophaaldag All4Africa 

6 nov 
Mogelijke stakingsdag 

 

Oproep: 
Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat uw kind  

voor 8:30 uur in de klas zit? Te laat ko-

men werkt storend voor de leerkracht en 
leidt andere kinderen af. Dank u voor uw 

medewerking! 

Ziektevervanging 
 

Ziekte komt nooit gelegen. Wij proberen in geval van ziekte zo goed 
mogelijk opvang voor de groep te vinden.  Met het gehele team heb-
ben wij alle mogelijke opties zorgvuldig besproken en hebben een 

noodplan voor vervanging opgesteld. Deze valt binnen de gestelde 
kaders van het bestuur van SOPOH. Wij dienen er voor te zorgen 

dat er minimaal 15 contacturen per week worden georganiseerd. 

Wij hanteren de volgende stappen: 

Indien een leerkracht wordt ziekgemeld, maken wij gebruik van on-

derstaande acties: 

 Parttime collega’s worden gevraagd extra te werken. 

 Via de vervangingspool wordt een invaller gezocht. 

 Een stagiair kan de groep overnemen onder supervisie van de 

directeur. 

 Bij een zieke leerkracht in groep 1, 2 of 3 kan de Onderwijsas-

sistent ingezet worden. Ook is het mogelijk dat ouders van 
groep 1 verzocht worden hun kind thuis te houden. De groepen 
2 worden dan samengevoegd en opgevangen in de andere 

kleutergroep. 

 Groep 4 t/m 8 kan max. 1 dag verdeeld worden. Daarna blijft 

de groep max 1 dag thuis. 

 Indien de leerkracht langer ziek is, zal een andere groep ver-
deeld worden en mogelijk een dag thuis blijven, zodat de be-

treffende leerkracht de andere groep kan overnemen. 

Wij zullen al het mogelijke doen om de kinderen (en u) zo min mo-
gelijk te belasten indien een leerkracht ziek is. Echter heeft het on-

derwijs in Nederland met een enorm lerarentekort te maken welke 
de komende 5 jaar verdrievoudigt. Een invaller vinden in deze tijd is 
bijna onmogelijk. Wij rekenen dan ook op uw steun en begrip indien 

wij genoodzaakt zijn uw kind naar huis te moeten sturen. 
 



 

 

 

 

Parkeren 
In Tromgeroffel 3 heeft u een stukje 

gelezen over de veiligheid en het par-

keergedrag .  Indien u zich ook zorgen 

maakt over de veiligheid en het parke-

ren van auto’s bij aanvang en uitgaan 

van de school, kunt u zeer eenvoudig in 

1 minuut een melding maken bij de ge-

meente via onderstaande link. Uw be-

richt wordt enorm op prijs gesteld. 

https://
www2.haarlemmermeer.nl/MOB-

formulier/index.html  
 

 

Ouderbijdrage 
Indien u de ouderbijdrage van  

€25,- per kind nog niet betaald heeft, 

verzoeken wij u vriendelijk om dat  als-

nog te doen. Uw bijdrage maakt het 

mogelijk om activiteiten voor alle kin-

deren te organiseren. Te denken valt 

aan Sinterklaas, Kerst, Sportevene-

menten, luizen pluizen, Dik Tromfeest 

enz.  

U kunt uw bijdrage storten op de vol-

gende rekening: 

 
NL 35 INGB 000 502 2923 t.n.v.  
Ouderraad Dik Tromschool 

Omschrijving: Ouderbijdrage voor-
naam en achternaam van uw kind
(eren) 

 

Staking op 6 november 
Vanuit de media heeft  u vernomen dat 

de Onderwijsbonden een staking heb-

ben uitgeroepen voor 6 november as.  

Iedere leerkracht heeft het recht om te 

staken.  Dit is een persoonlijke keuze.  

Zodra de stakingsbereidheid op Dik 

Trom in kaart is gebracht, informeren 

wij u daarover. Houdt u er rekening 

mee dat de kans bestaat dat de school 

die dag dicht kan zijn. Direct na de 

herfstvakantie wordt u daarover geïn-

formeerd.  

 

 

 

 

 

Kwaliteitsontwikkeling en Dalton 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over EDI.  De 
leerkrachten zijn hiermee enthousiast en druk aan de slag. De 

leerkrachten bereiden in de komende weken in tweetallen hun 
rekenlesssen voor volgens afgesproken werkwijze. Deze les bekij-

ken zij ook bij en van elkaar. Samen leren staat hierbij centraal. 

De coöperatieve werkvormen passen op een prima manier bij ons 
Daltononderwijs. Wij merken op dat kinderen middels deze werk-
vorm enthousiaster zijn en ook de leerstof beter tot zich kunnen ne-

men. 

 

Landelijk tekort aan leerkrachten 
Het schrijnende tekort aan leerkrachten zal u niet ontgaan zijn. 
Vele scholen hebben daar dagelijks mee te maken. Zo’n 4000 kin-

deren in Nederland hebben op dit moment geen juf of meester en 
dat is verschrikkelijk. De komende jaren loopt dit aantal flink op 
naar ruim 12.000 leerlingen. Het is erg belangrijk dat studenten 

van de middelbare scholen warm lopen voor het vak van leer-
kracht en zich aanmelden bij de PABO’s in Nederland. Voorlopig 

is er nog steeds sprake van een dalend aantal pabostudenten. 

Op Dik Trom zijn wij blij met het feit dat er genoeg leerkrachten 
zijn om onze kinderen te onderwijzen. Toch merken ook wij in geval 
van ziekte, dat wij meteen met ons handen in het haar zitten en 

nauwelijks tot een oplossing voor opvang kunnen komen. Daarom 
vinden wij het belangrijk om onderstaande gegevens ter kennis-
geving met u te delen. Deze zijn afkomstig uit “De Onderwijsatlas 

Primair Onderwijs 2019..” Deze kunt u ook inzien bij meester Ro-

bert. 
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