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Belangrijke data 

19 december Kerstviering 
20 december Leerlingen ’s middags vrij 

6 januari Start school 
8 januari Koffie-ochtend 
30/31 jan Geplande staking 

 
Koffie-ochtend 
De volgende koffie-ochtend is woensdag 8 

januari van 8.45 tot 9.30 uur. De school zou in 
ieder geval graag met een aantal ouders in 

gesprek willen gaan over huiswerk. Wat is uw 
mening over huiswerk? Hoe lang 
kunnen/mogen kinderen aan huiswerk 

werken? Etc. 
 

 
 
Rectificatie Kerst 
Helaas is er een kleine miscommunicatie 

geweest m.b.t. het naar huis gaan van de 
kinderen ná het kerstdiner. Ondanks dat de 
keuzemogelijkheid die op het briefje vermeld 

staat, mogen de kinderen NIET alleen naar 
huis na het kerstdiner. Elk kind wordt dus 

opgehaald door een volwassenen.  
Ook hebben we om te voorkomen dat het te 
druk wordt op de trappen en er wellicht door 

donkerte ongelukken gebeuren, een kleine 
aanpassing gedaan m.b.t. de opening van het 
kerstdiner. Hieronder treft u het juiste 

schema:  

 

15:00 uur Koude gerechtjes mogen al  
  naar de klas worden gebracht 

17:30 uur Alle kinderen naar de klas met  
  hun gerechtje.  

Kinderen blijven in de klas,  

ouders gaan naar de  
voorspeelplaats 

18:00 uur Opening kerstfeest op het 

voorplein. De kinderen staan  
bij hun eigen leerkracht. 

19:30 uur kerstdiner is afgelopen,  
  kinderen worden in de klas  
  opgehaald door de 

ouders/verzorgers 
 

Excuses voor de eventuele verwarring.  
 
Laten we er samen een heel fijn kerstfeest van 

maken.  
 
Lerarentekort 

Een deel van het probleem van het 
lerarentekort is, dat wij scholen vrijwel altijd 

alles onzichtbaar oplossen. Daarom in dit 
Carolusjournaal een bericht over wat wij deze 
week hebben moeten ondernemen om alle 

groepen te voorzien van een leerkracht. 
Eén leerkracht wordt gelukkig al vanaf begin 
dit schooljaar vervangen door een 

medewerker van Onderwijspost, helaas zorgt 
het werken met dit soort bureaus wel voor 

hoge kosten. 
Woensdag en donderdag en donderdag en 
vrijdag stonden 2 leerkrachten voor hun 

groep, terwijl ze eigenlijk ziek in bed hadden 
moeten liggen. 

Afgelopen donderdag was leerkracht X echt 
niet in staat om te werken. Dan is stap 1 dat 
de directie vanaf 6.30 uur op zoek gaat naar 

vervanging. Rond 7.45 uur was duidelijk dat er 
geen vervanging te vinden is. Leerkracht Y 
heeft de groep toen overgenomen, en heeft 

daarvoor de begeleiding van leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben bij onder andere 

het lezen moeten laten vallen. 
Ook vandaag is leerkracht X niet in staat om te 
werken. Een vervanger is er niet, ook niet 

binnen de school, dus is de groep verdeeld 
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over 6 andere groepen. Dat betekent 
werkdrukverhoging voor 6 leerkrachten en  

onrust voor ongeveer 175 leerlingen. 
 

Ik ben kortom, weer blij en opgelucht dat het 
deze week weer is gelukt om alle kinderen 
naar school te laten gaan, maar dat is ook ten 

koste gegaan van leerkrachten en leerlingen, 
en ik vrees voor de griepepidemie, die er 
ongetwijfeld weer aankomt. Zeer binnenkort  

hebben we geen andere mogelijkheid meer 
dan leerlingen naar huis te gaan sturen. 

En dan te bedenken dat het lerarentekort bij 
ons op school nog enorm meevalt, vanwege 
de grote inzet van onze eigen leerkrachten die 

vrijwel altijd bereid zijn om extra te werken, 
extra leerlingen in hun groep op te vangen, of 

als ze ziek zijn toch te komen werken. 
 

 
 

Hieronder vindt u een samenvatting van ons 
protocol ziektevervanging. 
 

Stap 1: Inzet van een invalleerkracht 

De directeur neemt contact op met invalpools 

en bekende invalleerkrachten om te kijken of 

er een invalleerkracht beschikbaar is.  

Stap 2: Niet groepsleerkrachten 

Er kan ook een beroep gedaan worden op 

leerkrachten die geen groep hebben. 

Stap 3: Leerlingen verdelen over de groepen 

Omdat het verdelen van leerlingen over 

verschillende groepen leidt tot een extra 

belasting voor leerkrachten en zorgt voor 

onrust in de groepen, zal het opdelen niet 

langer duren dan 2 dagen. 

Stap 4: Vervanging door ib’ er / directeur 

Als bovenstaande stappen niet tot een 

oplossing leiden, dan wordt gekeken of de 

ib’er of de directeur zijn/haar agenda leeg kan 

maken om de klas over te nemen. Er moet wel 

altijd 1 persoon ambulant blijven. 

 

Stap 5: leerlingen naar huis 

Wanneer de bovenstaande stappen geen 

oplossing bieden, wordt er contact gezocht 

met de clusterdirecteur met het verzoek in te 

stemmen met het verzoek de leerlingen naar 

huis te sturen.  

De school zoekt contact met de ouders met 

het verzoek hun kind thuis te houden of voor 

opvang te zorgen bij een andere leerling of 

familie. 

 
Staking 30 en 31 januari 

Zoals u wellicht in de media hebt gehoord of 
gezien roepen de vakbonden nog steeds op 

voor een onderwijsstaking op 30 en 31 
januari. Wij willen u vragen er alvast rekening 
mee te houden dat de school deze dagen 

misschien gesloten zal zijn. 
 
VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag  

Volgens de weermensen wordt december dit 
jaar zachter en natter dan normaal. Dus een 

witte kerst, daar hoeven we niet op te 
rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw 
nodig voor een leuke kerstvakantie, want de 

VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd 
pakket activiteiten met speciale 

VakantiepasKorting voor de leden. 
Bij Cool Event Scheveningen kan worden 
geschaatst of genoten van de Magische 

IJsbeelden. Dan nog even door naar De Pier  
voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de 
sfeer van Oud & Nieuw proeven?  Dat kan met 

de oliebollen van Vermolen. Bekijk deze en 
alle andere activiteiten op vakantiepas.nl.  

Is uw kind nog geen lid van de 
VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via 
vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van 

de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen 
twee weken vóór elke schoolvakantie een e-
mail met kortingsbonnen en een link naar de 

activiteiten. 
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