
 

 

Nieuwsbrief 11 januari 2019 

 

Beste ouders en verzorgers 

Namens alle collega’s van de Violier wens 
ik u een goed en gezond jaar toe. Ik hoop 
dat u en de kinderen een fijne vakantie 
hebben gehad. Wij waren benieuwd of er 
nog mensen vast zouden zitten in 
Oostenrijk en Zwitserland maar gelukkig 
stonden, op enkele zieken na, alle 
kinderen afgelopen maandag weer paraat. 

2019 Zal in het teken staan van een nieuw 
schoolplein, het oplossen en omgaan van het lerarentekort en onder vele andere belangrijke zaken 
ook de geboorte van een aantal kinderen binnen onze schoolgemeenschap. Kortom er staat weer 
veel te gebeuren. Behalve dat zullen wij verder gaan met ons muziekproject en zal Jirre Stoutjesdijk 
ons verder scholen in het geven van lessen muzische vorming. Ook zullen we op een studiedag in 
februari weer een nascholing Kanjertraining volgen. We zijn voornemens ook een avond voor ouders 
te organiseren zodat u kunt ervaren hoe de Kanjeraanpak werkt. Verder wacht ons nog een aantal 
leuke en leerzame uitstapjes, te beginnen met de excursie naar Corpus voor de bovenbouw voor een 
sensationele reis door het menselijk lichaam. 

 

Planning van het nieuwe schooljaar 

Mij werd voor de kerstvakantie de vraag gesteld hoe bepaald wordt hoeveel leerkrachten er op een 
school werken. In een vorige Nieuwsbrief heb ik uitleg gegeven over hoe het aantal vrije – en 
studiedagen worden berekend. Ik zal hieronder toelichten op basis waarvan de groepen gevormd 
worden. Dit hangt samen met het aantal leerkrachten en ondersteunend personeel dat er binnen de 
organisatie kunnen worden aangesteld. 

Als je werkt in het onderwijs vier je eigenlijk twee keer een nieuw jaar; een nieuw schooljaar en een 
nieuw kalenderjaar. Het schooljaar staat meer in het teken van veranderingen dan het kalenderjaar. 
Zo beginnen we in februari alweer te plannen voor het schooljaar 2019-2020. Op basis van de 1 
oktobertelling (het aantal ingeschreven leerlingen), wordt ons voor het volgende kalenderjaar dus 
van januari tot december, subsidie verleend. Dat is altijd een lastig verhaal omdat er in een 
schooljaar veel kan veranderen. Soms is de instroom van kleuters voor de zomervakantie veel groter 
dan verwacht en stromen er in juli veel minder kinderen uit in groep 8 dan er bijgekomen zijn in de 
kleutergroepen zodat er een extra kleutergroep moet worden gevormd in het nieuwe schooljaar 
terwijl er op basis van de 1 oktobertelling van het jaar ervoor subsidie is verleend voor veel minder 



kinderen en er dus te weinig geld is voor een extra leerkracht in augustus. Is er sprake van een erg 
grote groei dan is een extra groeitelling mogelijk waardoor er tussentijds extra geld wordt toegezegd. 
Deze grens ligt bij 13 leerlingen en een bepaald percentage van de totale schoolbevolking. Er kan dan 
in augustus toch een extra groep worden gevormd. Soms zit je daar net onder en krijg je geen extra 
geld. Dat resulteert dan in extra grote klassen. Ook vervelend is als er sprake is van krimp. Dan komt 
het voor dat we afscheid moeten nemen van een collega. Hoe dan ook het plannen van het nieuwe 
schooljaar is altijd een spannende klus.  

De vastgestelde vakanties binnen Primo kunt u vinden op onze website. Dat zijn de vakanties die de 
PO en VO op elkaar afstemmen op basis van de landelijke voorschriften. Later na de meivakantie 
ontvangt u de volledige jaarplanning. Hierin staan alle activiteiten en studiedagen opgenomen. 

 

Stakingsoproep 15 maart aanstaande. 

Aan het eind van de kerstvakantie werden wij door de bonden, met 
uitzondering van het CNV opgeroepen opnieuw te staken op 15 maart. Dit 
keer is de oproep behalve het aan Primair onderwijs ook gericht aan het 
Voortgezet onderwijs en het Wetenschappelijk onderwijs. 

De directies van Primo zijn nog niet bij elkaar geweest om hierin een 
gezamenlijk standpunt te bepalen. Zodra er meer bekend is hoort u dit onmiddellijk. 

 

 

 
 

  



Nieuws van de Ouderraad. 

  

Op vrijdag 1 februari a.s. organiseren wij de jaarlijkse sportdag. Op deze sportieve dag worden de 
kinderen ’s morgens of ’s middags bij de Margriethal verwacht. Uiteraard kunt u uw kind(eren) 
komen aanmoedigen.  

’s Morgens dienen de groepen 4 t/m 7 tussen 08.20 uur en 08.30 uur te verzamelen bij de 
leerkrachten die voor de Margriethal staan. De kinderen zijn om 11.45 uur klaar. Ouders kunnen de 
kinderen dan ophalen bij de Margriethal.   

’s Middags dienen de groepen 1 t/m 3 tussen 13.00 uur en 13.15 uur te verzamelen bij de 
leerkrachten voor de Margriethal. Deze groepen zijn om 15.00 uur klaar. Ouders kunnen de kinderen 
dan ophalen bij de Margriethal.  

De leerlingen van de groepen 8 begeleiden op deze dag de andere groepen. Zij krijgen hierover meer 
informatie van de eigen leerkracht. De uitgebreidere informatiebrief over deze dag ontvangt u 18 
januari via Parro.  

Met vriendelijke groet,  

De sportdagcommissie  

 

 

 

 

 


