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Beste ouders/verzorgers,
Het was even dringen bij die ene toegangsdeur waar de kinderen en u afgelopen maandagochtend weer
binnen kwamen op onze school.
Allemaal door dezelfde deur, zodat wij u ook persoonlijk een goed nieuw jaar konden wensen.
Voor u ouders, die er maandag niet waren, wens ik u namens ons team alsnog een mooi en gezond 2020 toe.
De komende periode tot Carnaval is traditiegetrouw een periode waar het accent op ‘lekker leren’ ligt;
even geen feesten, acties en andere zaken meer.
Vanuit de drie Leergroepen heeft u deze week al bericht gekregen over het onderwijsprogramma voor deze
periode.

Twee dingen voeg ik daar nog aan toe:
Op dinsdag 28 januari om 19.30 uur is er een informatieve Ouderavond over ‘Meten en Verantwoorden’.
Hoe ziet dat er uit in ons schoolconcept van procesgericht onderwijs? Hoe verhouden zich Betrokkenheid,
Welbevinden, Competenties en Prestaties tot elkaar? Welke rol hebben kinderen/leerlingen zélf in dit proces?
Hoe en wat toetsen wij en waarom? En op welke wijze leggen wij daar verantwoording over af aan u ouders,
schoolbestuur en onderwijsinspectie.
Karin Boonman en ik geven u daar graag inzicht in.

Landelijke staking 30 en 31 januari
Alle scholen van onze Stichting BOOM nemen deel aan de landelijke onderwijsstaking.
Er zijn die dag geen lessen.
De teams van de scholen buigen zich over vragen rond de oplossingen voor het lerarentekort en hoe wij dat
op onze eigen school/in Oisterwijk kunnen. Of over hoe onderwijs er ook uit kan zien wanneer er structureel te
weinig leraren zijn om het huidig onderwijs vorm te blijven geven. En welke suggesties wij hebben aan het
ministerie van onderwijs om het vak van leraar aantrekkelijker te maken.
Tevens is er een regionale bijeenkomst in Tilburg waar alle ca. 100 scholen zich verzamelen in het Willem II
stadion.
Leraren, scholen en schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs geven op deze twee dagen daarmee
boodschappen aan de landelijke politiek af. Vanuit betrokkenheid bij ons vak en vanuit zorg voor de toekomst.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze acties nu het onderwijs zo onder druk staat.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team van De Bunders,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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