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Beste ouders/verzorgers,
Staking op vrijdag 13 april.
Vervangingsproblemen leerkracht bij ziekte
Het is op dit moment zeer moeilijk om vervanging te krijgen als er een leerkracht ziek is.
Eenvoudigweg omdat er geen vervangers meer beschikbaar zijn. Het personeelstekort wordt
steeds groter.
Ook deze en volgende week hebben we weer alles uit de kast moeten halen om te zorgen dat de
groepen waarvan de leerkracht ziek is, dan wel verlof heeft, opgevangen kunnen worden. Het is
niet de eerste keer dat we creatieve oplossingen moeten bedenken om ervoor te zorgen dat een
groep niet thuis komt te zitten. Soms gaat dat ten koste van de zorg voor individuele leerlingen
door de onderwijsassistent en soms doen we een beroep op d bereidwilligheid van de leerkrachten
om op andere dan de gebruikelijke werkdagen, naar school te komen.
Ook de komende maanden zullen we regelmatig dit soort oplossingen moeten hanteren en zullen
er waarschijnlijk ook groepen een of meerdere dagen thuis komen te zitten. Indien dat het geval is,
laten we dat een dag van tevoren weten zodat uzelf kunt zorgen voor opvang thuis. Wij maken ons
ernstige zorgen over het lerarentekort dat de komende tijd nog veel groter zal worden. Dit gaat ten
koste van het onderwijs aan uw kind. En hoewel onze minister alvast een klein gebaar heeft maakt
door wat extra geld beschikbaar te stellen om de werkdruk te verlagen is dat bij lange na niet
genoeg om de grote salarisachterstand in het basisonderwijs op te lossen. Daardoor kiezen veel
studenten niet meer voor een baan in het basisonderwijs. De dalende instroom op de pabo’s is de
belangrijkste oorzaak voor de tekorten. Op basis van de nieuwste ramingen is de schatting dat als
er niets verandert, het lerarentekort in 2020 oploopt naar 2.000 fte. En dat als we nietsdoen, dit
tekort in 2025 oploopt naar 10.000 fte.
Daarom gaan wij aanstaande vrijdag 13 april weer staken en hebben de kinderen deze dag
geen les. Unaniem heeft ons team hiervoor gekozen om zo te laten merken dat het er NU
echt iets moet gebeuren!
Morgen vrijdag 13 april staken we op De Havelt. Uw kinderen kunnen dan niet naar school.
Ouderportaal.
We raden u aan om tijdig te registreren zodat u geen informatie hoeft te missen.
Hoe? Kijk op de website www.dehavelt.nl onder het kopje INFO.
De tokens om in te loggen zijn inmiddels vernieuwd:
Inlogtoken ouders BSODeHavelt
XDkSRpR
Inlogtoken ouders groep 1a
k3g7UVEd
Inlogtoken ouders groep 1b
EXma3y6x
Inlogtoken ouders groep 2a
FocM2yYm
Inlogtoken ouders groep 2b
UE2AwdLE
Inlogtoken ouders groep 3
GqkXRuMU
Inlogtoken ouders groep 4
Hy6ZXnxx
Inlogtoken ouders groep 5
U4uKbQD
Inlogtoken ouders groep 6
FSmKGKRp
Inlogtoken ouders groep 7a
zEafKWqb
Inlogtoken ouders groep 7b
KkEHrAe8
Inlogtoken ouders groep 8
zz9wJVoV
Inlogtoken ouders PWenDagopvang
8Gt7WSG
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Ziekteverlof.
Regelmatig vragen ouders aan de medewerkers, leerkrachten of aan mij hoe het met de
medewerkers is die op dit moment met ziekteverlof zijn. Hoewel we de privacy van iedere
medewerker respecteren, kan ik daar het volgende over mededelen:
Heidie van de Waarsenburg, pedagogisch medewerker, is inmiddels aan haar re-integratietraject
begonnen en zal haar werkzaamheden in de opvang geleidelijk opbouwen.
Pieter Bloemers, de conciërge, is vanaf september met ziekteverlof. Hij blijft gezondheidsklachten
houden, die er voor zorgen dat hij voorlopig nog niet in zijn functie zal terugkeren.
Karin Segers, leerkracht, is inmiddels haar re-integratietraject begonnen en zal de werkzaamheden
geleidelijk opbouwen.
Trudy Rutten, leerkracht, heeft een hardnekkige dubbele longontsteking, waardoor haar fysieke
conditie het onmogelijk maakt om te gaan werken.
Deze week en volgende week woensdag komt Donja werken in groep 1-2, deze donderdag is
Daisy in groep 5 en vrijdag is het gelukkig stakingsdag. Volgende week donderdag komt juffrouw
Marloes en vrijdag wordt opgevangen door de groepsbegeleiders tijdens de sport-speldag.
Sport-speldag.
Alle ouders die zich hebben opgegeven zijn inmiddels ingedeeld bij een groep van de onder- of
bovenbouw. Mocht u nog willen aansluiten, dan kan dat altijd en kiezen we in de begeleiding voor
een dubbele bezetting.
De dag begint voor de begeleiders, net als voor de kinderen tussen 08.30 en 08.45 uur en eindigt
om 12.30 uur.
Niemand hoeft drinken en/of een lunchpakket mee te nemen. De oudervereniging zorgt voor de
catering.
Volgende week ontvangt u op woensdag via het infobulletin de groepsindelingen en de
wedstrijdschema’s.

Met vriendelijke groet,
G. Slits,
dir. kc. De Havelt

Ouderavond 19 april: Mijn kind heeft autisme…. Wat nu?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over
dit thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als
er een vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp
krijgen? Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat bekostigd?
Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met
een medewerker van de gemeente Helmond en van het Regionaal Autisme Centrum meer
hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook informatie aanwezig zijn van de
Nederlandse Vereniging voor Autisme. (NVA)
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De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de
Antoon van Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en professionals kunnen zich
aanmelden bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via i.houthooft@swv-peelland.nl
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