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Beste ouder(s), verzorger(s),

1. We maken ons gezamenlijk sterk voor goed onderwijs.
2.Voor structurele investeringen in het onderwijs hebben we de
Op donderdag 30 en vrijdag 3l januari a.s. is een landelijke staking
politiek nodig en brede maatschappelijke aandacht voor onderwijsdoor de vakbonden voor het basis-, speciaal en voortgezet onderkwaliteit.
wijs aangekondigd. Alle scholen van Zaan Primair zullen op deze
3.Tegelijkertijd weten we dat dit een kwestie is van lange adem.
dagen gesloten zijn voor de leerlingen. ln deze brief willen we u
Het lerarentekort zal in de komende jaren eerder toe- dan afnenader informeren over de achtergrond hiervan.
men. En in de tussentijd moeten we op onze scholen met de beDe afgelopen jaren werd al diverse malen gestaakt. Deze stakingen perkte middelen die we hebben zo goed mogelijk onderwijs geven.
gingen vooral om een redelijk salaris voor leraren, schoolleiders en De beide dagen waarop de scholen gesloten zijn worden gebruikt
onderwijsondersteuners en daarnaast minder werkdruk. Bij de
om gezamenlijk te bespreken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen
komende staking krijgt de bezorgdheid over de kwaliteit van het
doen.
onderwijs een prominente plek. Het tekort aan leerkrachten neemt 4. Om maatschappelijke en politieke aandacht voor het onderwijs
snel toe. Vervangers waren al niet meer te vinden, inmiddels zijn
te krijgen is het goed om een positief beeld van ons mooie vak te
ook gewone vacatures nauwelijks meer te vervullen. Het tekort
laten zien. Dit helpt ook om het beroep aantrekkelijker te maken en
wordt steeds nijpender en echte oplossingen zijn niet in beeld.
het imago te versterken.
Zeker in Zaanstad waar gezinnen op veel gebieden met achterstan- We realiseren ons terdege dat dit voor sommigen van u een proden te maken hebben, hebben kinderen recht op goed onderwijs!
bleem kan betekenen met betrekking tot opvang van uw kind
Als bestuur maken we ons grote zorgen over de toekomst van het
(eren). Een situatie die wij - en met ons de scholen - liever niet wilNederlandse onderwijs. Als kinderen onvoldoende onderwijs krijlen. We vragen uw begrip voor de actie, die de teams van de schogen, leidt dat tot minder kansen in het vervolgonderwijs en op de
len van Zaan Primair ook in het belang van uw kind(eren) voert. De
arbeidsmarkt. Het bestuur ondersteunt dan ook de (herhaalde)
acties zijn afgestemd met de andere schoolbesturen in Zaanstad en
roep van leerkrachten om structurele investeringen in het onderde regio, de invulling van de stakingsdagen is op alle scholen min of
wijs. Er zijn structurele oplossingen nodig rond het lerarentekort,
meer gelijk.
de werkdruk en het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben de kinderopvangpartners geïnformeerd. Zij zijn, binnen
Er is een nieuw cao-akkoord met een mooie salarisverhoging voor
hun mogelijkheden, bereid om kinderen op te vangen. Hieraan zijn
alle medewerkers. Dat is een goede stap maar niet voldoende om
wel kosten verbonden. Als u gebruik wilt maken van opvang kunt u
de structurele problemen op te lossen. Er is door de regering geen contact opnemen met de kinderopvangpartners.
structurele verhoging toegezegd van het geld voor het Primair Onderwijs.
Mocht u nog vragen hebben over de staking dan kunt u contact
De salariskloof tussen primair en voortgezet onderwijs is nog niet
opnemen met de directie van uw school.
gedicht. Om het tij te keren steunen wij de acties waarbÍj de regering wordt opgeroepen om fors en blijvend te investeren in het
Met vriendelijke groet,
onderwijs.
Alle scholen van Zaan Primair zijn op 30 en 3l januari gesloten om
Brigit Schumacher en Ellen Voskuilen
stakende leraren de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan
College van bestuur Zaan Primair
de georganiseerde acties. Daarnaast zullen de medewerkers van de
scholen zoveel mogelijk op school aanwezig zijn om te werken aan
oplossingen voor de uitdagingen van het onderwijs op dit moment.
De inzet van het bestuur is:

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Biebbus
Ellen Taal ondersteunt de school al erg lang bij de biebbus bezoeken. Helaas
heeft Ellen aangegeven op de maandagen andere verplichtingen te hebben.
Hierdoor zijn we opzoek naar een ouder die de groepen wil helpen bij het
uitzoeken, inleveren en weer terugzetten van boeken in de biebbus. Het kan
ook zijn dat u niet de gehele maandag kan, maar een bepaald gedeelte, ook
hier zijn we heel blij mee.
De kinderen kunnen door de inzet van de biebbus namelijk leuke boeken
mee naar huis nemen om heerlijk thuis te kunnen lezen. We hopen dan ook
dat er een ouder beschikbaar is om dit te kunnen doen.
Verder willen we Ellen Taal ontzettend bedanken
voor haar inzet de afgelopen tijd.
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iPads
Vlak voor de kerstvakantie hebben we 10 iPads aangeschaft ter ondersteuning van het onderwijs. Zo gebruiken de groepen 1-2-3 de iPads onder andere als ondersteuning op het mini-leerplein, om de kinderen startend mediavaardig te maken. De kinderen gebruiken de IPads dan in het
spel. Zo kan er van de Ipad een kassa gemaakt worden of ondersteunend
zijn aan het speelleermateriaal wat al in de groepen aanwezig is. In groep
3 wordt de Ipad ook gebruikt bij het lezen. In de midden– en bovenbouw
wordt de Ipad ingezet om straks o.a. ons digitaal portfolio invulling te
geven vanuit de leerlingen (Mijn rapportfolio). De bedoeling is dan dat
het huidige portfolio, samen met het rapport in de toekomst vervangen
gaat worden door een digitaal portfolio. Linda en Pim zijn hierin de eerste
stappen aan het nemen om Mijn rapportfolio vorm te geven zodat het
passen is voor onze school.

Ook IPC is aan het digitaliseren. Pim en Cisca hebben een Webinar gevolgd waarin de app van IPC uitgelegd werd. De bedoeling is dat straks
alle leerlingen een eigen inlog krijgen in deze app en hun vorderingen,
hun activiteiten en producten kunnen opslaan in deze app. Ook ouders
krijgen dan een inlog zodat jullie kunnen kijken wat de leerlingen doen
tijdens het thema. Leerlingen kunnen in de app samen met de leerkrachten de leerdoelen evalueren. Zeer waarschijnlijk zal in de toekomst een
koppeling komen tussen de IPC-app en Mijn rapportfolio, zodat dit ook
straks zichtbaar is in het portfolio. We kijken het komend jaar of we verder kunnen investeren in de aanschaf van iPads.

Cito afname
Afgelopen maandag zijn we begonnen met de afname van de midden
Cito toetsen. Afspraken e.d. graag
niet plannen op de ochtend zodat
de Cito-afname niet op een later
tijdstip afgemaakt moet worden of
later ingehaald moeten worden. In het
afname
rooster
hebben we
rekening
gehouden
met de staking op 30 & 31 januari.

Podiumoptreden
Vrijdag 31 januari staat er een podiumoptreden gepland voor de groepen
1-2. Dit is verplaatst naar woensdag 5
februari om 12.00. alle ouders van de
groepen 1-2 zijn van harte uitgenodigd.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

