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Wij staken …… en dan weer niet.. en dan weer wel !?
Het liefst zou ik deze Horizontaal willen beginnen met een zwarte bladzijde

Het gaat echt niet goed in het onderwijs op dit moment!
Wat speelt er eigenlijk in het Nederlands onderwijs?
Trouw meldde in april 2019 het volgende:

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst? Met die vraag in het achterhoofd legt de Onderwijsinspectie
scholen onder de loep in het jaarlijkse onderzoek ‘De staat van het onderwijs’. Door ontwikkelingen als
globalisering, digitalisering en flexibilisering verandert de maatschappij razendsnel en het onderwijs moet
die ontwikkelingen zien bij te benen. Deels gaat dat goed, schrijft inspecteur-generaal Monique Vogelzang in
het rapport. Zo innoveren scholen creatief met nieuwe programma’s, besteden scholen meer aandacht aan
burgerschap en lijkt de kansenongelijkheid te stabiliseren.
Lerarentekort
Zorgen zijn er ook volop. In het basisonderwijs is over vier jaar een verwacht tekort van ruim 4000 fulltime
leraren, dat kan oplopen tot ruim 10.000 in 2028.
Dat laatste is een directe bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs, stelt de inspectie.

Hoe zit dat op onze school?
Ook op de Horizon ervaren we de problemen in het dagelijks onderwijs. De werkdruk voor de
leerkracht is de laatste jaar fors groter geworden. Kinderen actief betrekken door ze uit te dagen,
het leerstofaanbod meer op maat aanbieden, gerichte aandacht voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, stijgende groepsgrootte; allemaal factoren die het onderwijs boeiend maar tevens
intensief maken.
Ondanks werkdruk-verminderende maatregelen zie ik dat leerkrachten, die hard werken, soms
het gevoel hebben kinderen niet altijd te kunnen geven wat ze nodig hebben.
1

Uitval van lessen bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten heeft op onze school nooit
plaatsgevonden. Leerlingen zijn nog nooit naar huis gestuurd of zijn nagenoeg nooit opgesplitst
over andere groepen. Het feit dat er zeer vaak geen invallers beschikbaar zijn vanuit de invalpool
(Phoenix) zorgt voor noodzaak voor interne oplossingen. Mijn leerkrachten zijn vaak bereid bij te
springen, extra te werken of hun niet lesgebonden taak neer te leggen om het dagelijks onderwijs
aan de leerlingen zo goed mogelijk te laten doorgaan. Maar op een gegeven moment is daar ook
de rek uit. Collega’s kiezen bewust voor een parttimebaan, maar vanuit een hoge mate van
betrokkenheid zetten ze die principes even opzij.
We vinden nog steeds dat we het mooiste beroep van de wereld hebben, maar lopen vaker tegen
grenzen en dilemma’s aan. Om onze onmacht en frustratie te uiten, hebben we enkele keren het
staken ingezet als pressie op de regering. We realiseren ons dat we hiermee leerlingen en zeker
ook ouders raken in hun planning en werkzaamheden.
En wederom staakt het onderwijsveld op woensdag 6
november! Het team is zeer stakingsbereid: want we worden
niet gehoord en de problemen worden niet structureel
aangepakt. Het onderwijs verdient beter!
De hele gang van zaken van afgelopen weekend verdient
zeker niet de schoonheidsprijs, maar we hopen op begrip van
uw kant voor het feit dat we strijden voor beter onderwijs!
En er gaat al zoveel geld naar het onderwijs……
De afgelopen jaren zijn er extra gelden naar het basisonderwijs gegaan. Met name de
investeringen die de werkdruk zouden kunnen verlagen, zijn goede eerste stappen geweest.
Maar de problemen liggen breder en genuanceerder. Het vak van leraar moet aantrekkelijker
worden gemaakt. Alle vele jaren is het salaris van de leerkracht bevroren. Er is een zeer groot
gat tussen het salaris in het primair onderwijs in vergelijking met het voortgezet onderwijs.
Recentelijk is een bedrag toegezegd van 460 miljoen.
Waar gaat het geld naar toe?
-

€
€
€
€
€
€

300 mln. extra voor het funderend onderwijs in 2019;
97 mln. eerder beschikbaar voor de aanpak van werkdruk in het po;
14,2 mln voor ophoging regeling zij-instroom in 2019;
10,6 mln. wordt ingezet ten behoeve van samen opleiden;
16,5 mln. voor extra salaris voor docenten in het vso/diplomagericht;
21,2 mln. voor individuele scholingsrechten voor personeel in het po.

Dit is veel geld. Echter kennen deze investeringen geen structurele basis.
Hiermee worden de problemen niet bij de basis aangepakt.
Hopelijk dat de CAO-gesprekken, die donderdag 7 november gevoerd worden, wat duidelijkheid
en financiële ruimte gaan opleveren.
Tot die tijd maar hopen dat de griepperiode dit jaar ons bespaard zal blijven……….
LAATSTE NIEUWS:
Vandaag hebben collega’s van de Horizon ook
hun stem laten horen. Tijdens een
manifestatie in Breda waren zij, samen met
vele honderden collega’s uit het werkveld,
aanwezig om hun onvrede kenbaar te maken!
Na een korte optocht zijn de leerkrachten het
stadskantoor ingegaan en hebben daar op een
duidelijke manier laten weten dat het een
serieus probleem is. Endat het de kwaliteit van
het onderwijs erg onder druk zet!
Hopelijk wordt er naar de juf geluisterd
deze keer!!
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studiedag
Op dinsdag 5 november 2019 waren alle kinderen vrij van school. Het schoolteam heeft op
deze dag een studiebijeenkomst gehad. Deze dag stond ’s morgens in het teken van een
teamtraining, gericht op Meer- en Hoogbegaafdheid. Dit studiemoment is gehouden met alle
collega’s van de zogenaamde Organisatorische Eenheid (Kbs de Boomgaard, Kbs de Griffioen en
Kbs de Horizon). De cursusleider was Rene Lous, die verbonden is met “het Talentenlab’.
Alle leerkrachten voldoen hiermee aan de certificering die nodig is om adequaat te kunnen
handelen in de groep met leerlingen die (mogelijk) mee- of hoogbegaafd zijn.
De middag stond in het teken van het begrijpend lezen. Veel scholen onderzoeken op dit
moment hoe het begrijpend leesonderwijs (en begrijpend luisteren) verbeterd kan worden.
We hebben u de afgelopen Horizontaal al geïnformeerd dat wij als Horizon daar al specifiek mee
aan de slag waren gegaan (Close Reading).

bericht namens het overblijven
Namens de coördinator van het overblijven, Wendy Testers, het volgende bericht:
Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar is alweer enige weken van start gegaan.
Nog steeds zijn wij op zoek naar enthousiaste overblijfvrijwilligers.
Heb jij tussen de middag een paar uurtjes vrij?
En vind je het leuk om met kinderen te werken?
Word dan overblijfvrijwilliger op basisschool de Horizon.
-je
-je
-je
-je

begeleidt de kinderen bij het eten en spelen
eigen kind blijft gratis over op de dag dat je werkt
ontvangt en onkostenvergoeding
neemt deel aan ons cursusaanbod

Kijk voor meer informatie op www.kober.nl/overblijven of neem contact met ons op.
Via kbsdehorizon_overblijven@inos.nl of via 0657206772
Met vriendelijke groet,
Wendy Testers.
Overblijf coördinator TSO De Horizon

van harte welkom!

We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.
(periode van 2 oktober 2019):
Raff Gorsira
Milo de Jager
Floortje Hendriks
Lara Geurts
Elise Aldewereld
Morris Christiaens
Saar Ensing

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1c/2c
1e/2e
1b/2b
1b/2b
1b/2b
1c/2c
1e/2e

We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn.
3

aanmelden van 2 ½ -jarigen
Om de organisatie voor het nieuwe schooljaar te kunnen vaststellen, verzoeken wij ouders met
kinderen die de leeftijd van 2 ½ jaar hebben bereikt of dit binnenkort gaan bereiken, dit te
melden bij de directie/administratie.
Natuurlijk kunt u voor een kennismakingsgesprek / rondleiding een afspraak maken.
Telefonisch: 076-5413200 of via kbsdehorizon_info@inos.nl

bijzondere gast op de Horizon
Groep 6a heeft bezoek gehad van Mos, de zoon van juffrouw Esther. Koen en Tim hebben een
verslag gemaakt van zijn bezoek aan de klas:
We hebben Mos in onze klas gehad en dat is de zoon van onze juf
Esther uit groep 6a. We hebben geleerd wat braille is en hoe hij werkt
met zijn laptop en brailleleesregel en hoe hij kan typen op zijn iPhone.
En zijn sporten zijn zwemmen en showdown en tandemfietsen. Hij is
18 jaar en hij zit op een speciale school in Rotterdam Koninklijke
Visio. De school voor blinden en slechtzienden en niveau Havo 5.
Mos droomt wel alleen ziet helemaal niks, hij droomt in geluid. Hij kan
wel zelf eten en drinken en douchen en aankleden.
Hij kan ook zelf naar de fysiotherapie lopen.
Na deze school gaat hij misschien een blindengeleidehond
nemen. Dat is hetzelfde als de stok maar dan een hond.
Die begeleidt hem net als de stok want de stok rolt hij en
de hond ziet wel dus die kan je aan de riem vast houden
en die begeleidt jou.
Blinden of slechtzienden kunnen gewoon niet alles doen
maar wel heel veel net zo als jij. En er komt Scribit dat is
een soort YouTube waar het woord voor gezegd wordt
voor blinden of slechtzienden.
Hij houdt van muziek en hij speelt accordeon en piano en
keyboard. Hij kan ook goed zingen en hij komt misschien
nog een keer bij ons in de klas optreden. En hij kan
Spaans want zijn vader is Mexicaans.

juf Annelies neemt afscheid
Op vrijdagmiddag 1 november namen alle kinderen en leerkrachten afscheid van juf Annelies,
onderwijsassistente bij de groepen 1/2. En dat werd een feestje!
Alle kleuters hebben met muziekinstrumentjes in hun
hand juf Annelies thuis opgehaald en in een grote
optocht naar school gelopen. Daar werd ze door alle
leerlingen toegezongen. De kinderen van groep 8
zongen, onder leiding van Evi, een mooi lied voor haar.
Daarna heeft Annelies de kleutergroepen bezocht en
werd ze overweldigd door zelfgemaakte cadeautjes,
bloemen en veel handjes. Soms vielen er zelfs wat
traantjes.
Maar ja, wat wil je: juf Annelies heeft ruim 17 jaar actief
geholpen in de kleutergroepen. We zullen haar zeker
missen. Gelukkig hebben we een nieuwe opvolgster
gevonden. In de volgende Horizontaal zullen we hier
meer over vertellen.
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belangrijke data
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Dinsdag 5 en woensdag 6 november: centrale voorlichting voor schoolverlaters
(groep 8)
Zondag 10 november: juf Inge jarig!
Maandag 11 november: Portfolio 1 gaat mee (gr 1 t/m 8).

Woensdag 13 november: juf Esmeralda jarig!
Donderdag 14 november: Kinderraad
Donderdag 14 november: oudergesprekken voor de groepen 1-4
Donderdag 14 november: oudergesprekken ‘op verzoek’ voor de groepen 5 t/m 8
Vrijdag 15 november: Deco-groep weer aan de slag (8.45 uur). U bent van harte
welkom om mee te helpen.
Zaterdag 16 november: landelijke intocht Sint in Apeldoorn
Dinsdag 19 november: oudergesprekken groepen 1-4
Dinsdag 19 november: oudergesprekken op verzoek 5 t/m 8
Zaterdag 23 november: juf Sabine is jarig!
Dinsdag 26 november: de MR vergadert (19.30 uur)
Maandag 2 december: start nieuw KiVa thema
- OB: ‘iedereen is uniek’
- BB: ‘herken pesten’
Donderdag 5 december: Sinterklaas bezoekt onze school
Vrijdag 6 december: studiedag schoolteam.
Alle leerlingen zijn vrij van school
Woensdag 11 december: oudernieuwsbrief digitaal uit: Horizontaal 4
Donderdag 12 december: Kinderraad vergadert weer
Dinsdag 17 december: de MR vergadert (19.30 uur)
Donderdag 19 december: Kerstviering (aangepaste schooltijden)
’s middags zijn de leerlingen vrij; kerstviering ’s avonds vanaf 17.00 uur.
Vrijdag 20 december: juf Peggie jarig!
Vrijdag 20 december: aangepaste schooltijden:
- ’s ochtends gewoon lesprogramma
- ’s middags zijn alle leerlingen vrij. Start Kerstvakantie!

Tot de volgende Horizontaal!
Namens het team,
Frank Op de Beek
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