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Belangrijke data 
30/31 jan Staking, lln. geen school 
5 feb  Koffie-ochtend 
6 feb  Rapporten mee 
11 feb  Rapportgesprekken 
14 feb  Valentijnsdag 
 
Rapportgesprekken 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 
donderdag 6 februari hun rapport mee naar 
huis. De ouders van leerlingen uit groep 1 en 2 
krijgen het rapport tijdens het gesprek. 
Dinsdag 11 februari zijn de 
rapportgesprekken. In verband met het 
vertrek van juf Mylène zal er in groep 2A al in 
de laatste week van januari begonnen worden 
met gesprekken. 
De gesprekken van de groepen 3 en groep 6A 
zijn niet op 11 februari, maar op een ander 
moment. De nieuwe datum zal binnenkort 
met de ouders van de betreffende groepen 
gecommuniceerd worden. 
 

 
 
Lerarentekort 
Zoals al eerder in een Carolusjournaal 
opgemerkt, wordt het lerarentekort vaak 
onzichtbaar opgelost. 
Vandaar dat we u hierover gaan berichten in 
het Carolusjournaal. 
Afgelopen donderdagochtend heeft een 
leerkracht zich ziekgemeld. Voor de 
donderdag was er geen invalleerkracht of 
onderwijsassistent beschikbaar. Om de 
leerlingen niet naar huis te hoeven sturen 
heeft één van de leerkrachten die donderdag 
de groep gedraaid. Betekent wel dat zij haar 
werkzaamheden op een andere dag moet 
inplannen. 

Voor de vrijdag waren er ook geen 
invalkrachten beschikbaar. Ook binnen de 
school was er geen ruimte om te schuiven. Dat 
betekende dat we de ouder(s)/verzorger(s) 
van de 4-jarigen hebben gevraagd hun kind 
vrijdag thuis te houden. Op die manier konden 
de 5-jarigen (en de 4-jarigen die thuis niet 
opgevangen konden worden) samengevoegd 
worden in een andere groep. Wij vinden het 
heel vervelend dat we leerlingen naar huis 
hebben moeten sturen. Het is wel erg fijn om 
te merken dat de meeste ouders hier zeer 
begripvol mee om gaan. 
Ook voor een andere leerkracht die ziek was, 
was er geen vervanging. Een andere leerkracht 
heeft samen met een stagiaire 2 groepen 
gedraaid. 
 
Valentijn 
Al een aantal jaren valt ons op dat Vaderdag 
en Moederdag beladen onderwerpen zijn voor 
een grote groep kinderen bij ons op school. Bij 
deze leerlingen is de vader of moeder 
overleden of om verschillende redenen niet in 
beeld. Vandaar dat wij hebben besloten dit 
schooljaar in de groepen 1 t/m 8 met 
Valentijnsdag de kinderen iets te laten maken 
voor iemand die zij lief vinden. 
We maken met de kinderen dit schooljaar 
geen vader- of moederdagcadeau. 
 

 
 
Cito-periode 
De komende periode worden de cito-toetsen 
afgenomen. Met deze toetsen kijken we hoe 
onze leerlingen zich de afgelopen periode 
hebben ontwikkeld en hoe onze school het 
doet t.o.v. scholen in het land. 
Leerlingen hoeven zich hier niet speciaal op 
voor te bereiden. Wel vragen we alle ouders 
en verzorgers hun kinderen uitgerust naar 
school te sturen! 
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Eigenaarschap en schoolreis 
Eén van de kernwaarden van onze school is 
eigenaarschap. We zijn op verschillende 
terreinen aan het kijken op welke manieren 
we leerlingen meer eigenaarschap kunnen 
geven binnen de school. We willen dit 
schooljaar in een aantal groepen kijken of we 
eigenaarschap kunnen bevorderen door 
kinderen mee te laten denken en bij het 
organiseren van hun eigen schoolreis. 
Ze moeten daarbij rekening houden met: de 
afstand, het park, het budget, hoeveel 
kinderen, begeleiding en met welk 
vervoermiddel. 
Een grote opdracht waarin we de kinderen 
een stukje eigen regie willen geven over hún 
schoolreis. Juf Maartje en juf Patricia zullen dit 
traject gaan begeleiden. Wie weet organiseren 
volgend jaar alle groepen hun eigen 
schoolreis. 
De groepen 1 en 2 gaan niet op schoolreis. De 
kleuters gaan op school een fijne, gezellige 
dag beleven. 
De datum waarop de schoolreis zal 
plaatsvinden hoort u zo spoedig mogelijk.  
 

 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
Afgelopen donderdag is de werkgroep 
Ouderbetrokkenheid 3.0 bij elkaar gekomen 
voor overleg. Er is onder andere gesproken 
over het lerarentekort en wat ouders hierin 
kunnen betekenen. Hoe kan de school samen 
met ouders nadenken over oplossingen? Dit 
wordt verder uitgewerkt Ouderbetrokkenheid 
3.0, de Oudercommissie en de 
Medezeggenschapsraad. 
Daarnaast is er gesproken over hoe we ouders 
meer kunnen betrekken bij KiVa, zodat de 
cultuur van de school niet alleen bij de 

leerlingen blijft, maar door alle betrokkenen 
van de school geleefd wordt.  
Meer over Ouderbetrokkenheid 3.0 op onze 
website 
https://www.decarolusschool.nl/ouders/oude
rbetrokkenheid-30 
 
Staking 30 en 31 januari 
Ter herinnering: donderdag 30 en vrijdag 31 
januari is de Carolusschool gesloten.  
Het doel van deze tweedaagse staking is 
structureel meer geld voor het onderwijs om 
het lerarentekort op te lossen. Onder meer 
door het lerarentekort op basisscholen neemt 
de werkdruk voor onderwijspersoneel toe. 
Ook op de Carolus zijn we met grote 
regelmaat bezig om noodzakelijke 
vervangingen voor de groepen te regelen, wat 
vaak ten koste gaat van onze ambulante 
leerkrachten die juist bedoeld zijn om de 
werkdruk in de groepen te verlagen. Of het 
gaat ten koste van de werkzaamheden van de 
intern-begeleider of de directeur. 
 
Waarom opnieuw staken? 
Het kabinet ging begin deze maand, 
voorafgaand aan de eendaagse staking, 
akkoord met een extra bijdrage voor het 
onderwijs. Het bedrag van 460 miljoen was 
echter grotendeels eenmalig. Dit tot 
ongenoegen van de onderwijsbonden en hun 
leden, want er is structureel geld nodig om 
goed onderwijs te garanderen voor onze 
kinderen. Met incidenteel geld kunnen geen 
investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld 
meer handen voor de klas, structurele 
werkdrukverlaging of het verbeteren van de 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Gevolgen van het lerarentekort voor ouders 
en leerlingen 
Scholen die kampen met het tekort aan 
onderwijspersoneel en een gebrek aan 
vervangers, lossen deze problemen vooral op 
door minder les te geven. Op de middelbare 
school vallen veel lessen uit, terwijl op de 
basisschool kinderen naar huis worden 
gestuurd. Op de Carolus hebben we dit tot 
afgelopen week weten te voorkomen door de 
inzet van ambulante mensen en het 
samenvoegen van groepen. Ook het verdelen 
van leerlingen is dit schooljaar al een aantal 
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keren een laatste redmiddel gebleken. Er 
wordt een groot beroep gedaan op de 
teamleden om in te vallen bij de ziekte van 
een collega. De werkdruk neemt daarmee 
verder toe! 
Wij hopen dat u begrijpt dat er meer geld van 
de overheid nodig is om de werkdruk en het 
lerarentekort aan te pakken en dat er een 
structurele oplossing van het probleem moet 
komen. 
 

 
 
Afscheid meester Polman 
Het afscheid van meester Polman komt steeds 
dichterbij. Niet vergeten: vrijdag 21 februari 
afscheidsreceptie van meester Polman. 
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