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Twee dagen staken en een studiedag……………
…………………………………..Ik realiseer me dat dat wat op organisatorisch aspect voor u heeft betekend, beste
ouders/verzorgers van onze school.
De studiedag was weliswaar gepland, maar de samenloop met de stakingsacties was niet in alle gevallen even gelukkig,
ofschoon ik begreep dat er ook een aantal lange weekenden is ontstaan.

Wat hebben wij gedaan met de stakingsacties?
Donderdags zijn er plannen gemaakt om het imago van het beroep leraar te vergroten. Hoe kunnen wij beter duidelijk
maken wat een prachtig vak wij hebben en zo voldoende collega’s voor de toekomst vinden?
Ook hebben we nagedacht over hoe wij ‘kort verzuim kunnen opvangen wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn.
Per school van onze stichting hebben de teams nagedacht en wisselen wij op directieniveau dat komende week uit.
Verder namen wij deel aan de manifestatie in Tilburg met zo’n 1500 andere collega’s van basisscholen: een protestmars
door de stad en een bijeenkomst in het Willem II stadion.
Op vrijdag hebben we de plannen verder uitgewerkt en ook achterstallige administratie weggewerkt.
Inmiddels heeft de grootste onderwijsbond Aob aangekondigd maandelijks op dinsdagen actie te willen voeren tot
Prinsjesdag september 2020. Ook dit zullen wij op stichtingsniveau met elkaar bespreken.

De afgelopen studiedag stond in het teken van ons onderwijs. We hebben een tweetal technische onderwerpen per
Leergroep uitgewerkt. Beiden gaan over hoe wij het leerstofaanbod kunnen uitbreiden zodat de Betrokkenheid van de
kinderen verder wordt vergroot en daarmee de intensiteit en kwaliteit van leren.
Ook hebben wij ons verdiept in meer- en hoogbegaafdheid van leerlingen. Hoe kunnen wij voor hen verdieping brengen
in de Leergroepen in plaats van bijvoorbeeld aparte Plusgroepjes, die maar éénmaal per week bijeenkomen?
Onze school neemt deel in het project POINT om ons daar verder in te scholen. Wilt u hier meer over weten? Klikt u dan
op: https://www.point013.nl/

Bericht uit de Teamkamer
Hallo allemaal,
Mijn naam is Femke Verlaan. Ik studeer aan de PABO flexibele deeltijd. Dit houdt in dat ik twee
avonden in de week naar school ga en daarnaast nog een superleuke baan heb als
onderwijsassistente op Montessoribasisschool de Elzen in Tilburg.
Tot het eind van het schooljaar zal ik elke dinsdag als stagiaire te zien zijn in de klas van juf
Mariëlle. Mocht je vragen hebben of gewoon een praatje willen maken mag je me altijd
aanspreken.
Ik hoop dat ik een leerzame en leuke stage tegemoet ga op De Bunders.

Vertrek gymleraar mhr.Joost
Joost heeft ons laten weten in het voortgezet onderwijs te willen gaan werken. Hij zal tot de carnavalsvakantie nog op
De Bunders zijn. Inmiddels zijn wij in gesprek met een opvolger voor hem. Zodra dat definitief is laten wij dat u en
de kinderen weten.

Flessenactie Het Vergeten Kind
Er zijn al heel wat flessen verzameld in de zak bij het kantoortje van mhr. Giel. Er mag best nog meer in.
Zullen we afspreken elk kind 2 flessen? Vast bij voorbaat dank namens Stichting Het Vergeten Kind.
Wij wensen u met deze BundersInfo vast een fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,
Gerard Molenkamp, schoolleider.
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