
 
 

Nieuwsbrief vrijdag 29 november 2019  
 

 

 

 

4 december:     Sint bezoekt locatie EH 

5 december:     Sint bezoekt locatie WL 

6 december:     Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

17 december:     1e rapport groep 3 t/m 8 

19 december:     Kerstdiner (aanvullende informatie volgt) 

20 december:     Kerstvakantie; EH: 12.00 uur/ WL: 12.15 uur vrij  

 

Personeel 

Juf Annemiek (groep 8B) is zwanger van haar eerste kindje. Wij wensen haar alle 

goeds! Momenteel ondervindt juf Annemiek vele ongemakken vanwege haar 

zwangerschap en is zij helaas niet in staat om op school aanwezig te zijn.  

Sinterklaas 

Natuurlijk brengt Sinterklaas ook dit jaar weer een bezoek aan De Paradijsvogel.  

Op woensdag 4 december a.s. zal hij op bezoek gaan bij de kinderen van groep 1-2. 

Donderdag 5 december a.s. zal Sint langs gaan bij de locatie Weidevogellaan.  

Kerstdiner 

Op donderdag 19 december a.s. zal in de avond het jaarlijkse kerstdiner plaatsvinden 

op school. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie van ons. Tevens berichten 

wij u te zijner tijd nader over de aankomende kerstactiviteiten. 

 

Verrijkingslessen  

In verband met het schrijven van de rapporten stoppen met ingang van maandag 9 december 

a.s. de verrijkingslessen. Na de kerstvakantie zullen er voor een periode van 2 weken geen 

verrijkingslessen zijn voor de groepen 3 en 4 en voor de groepen 8.  

Juf Inge zal vanaf maandag 20 januari a.s. de verrijkingslessen weer op zich nemen.  

Lerarentekort 

Afgelopen maandag werd opgeroepen tot een 2-daagse staking op 30 en 31 januari a.s.. De 

situatie in het onderwijs baart ook ons grote zorgen en de actiebereidheid is groot. Binnen de 

school zal een inventarisatie plaatsvinden om te weten hoe groot de actiebereidheid op 

donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari a.s. is. Zodra hierover meer nieuws is, zullen we u 

hier uiteraard spoedig informeren.  

Het effect van het lerarentekort op onze school 

Om u een beeld te geven van de situatie bij ons op school m.b.t. het lerarentekort, wil ik het 

volgende met u delen. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Onderwijskundige informatie 

 

https://www.instagram.com/de_paradijsvogel/
http://twitter.com/Paradijsvogel_
http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Op onze school zijn alle klassen vooralsnog bemand: er staan 1 of 2 opgeleide leerkrachten voor 

de klas.  

Wanneer er een collega vertrekt of met verlof gaat, proberen wij middels een vacature geschikt 

personeel te vinden. Op een vacature krijgen wij nog maar zelden een brief!  

Wanneer een collega ziek is, proberen wij dit op te vangen door in te schrijven bij een invalpool. 

Helaas is hier zelden iemand beschikbaar. Vervolgens proberen wij de vervanging intern met 

elkaar op te lossen: de duo-collega, de intern begeleider, de groepsondersteuner, de 

onderwijsassistent, de groep verdelen en tot slot een directielid. In uiterste nood besluiten wij 

een klas naar huis te sturen. 

Een groep gedijt het best als zijn/haar eigen leerkracht voor de klas staat. Hoe goed een 

vervanger ook is, elke wisseling zorgt voor onrust in een klas. Verdelen helpt om de kinderen in 

de school te houden maar het verzwaart de andere groepen en draagt over het algemeen niet bij 

aan goed onderwijs. Inmiddels is al een paar keer besloten een klas naar huis te sturen omdat we 

de vervanging echt niet konden regelen.  

Op dit moment worden 3 fulltime vacatures door onze eigen leerkrachten ingevuld. Dit is 

natuurlijk heel mooi maar we merken ook dat de rek er uit is: de opvangcapaciteit van onze 

huidige leerkrachten bereikt een grens. 

Uiteraard zullen we ons blijven inzetten voor zo goed mogelijk onderwijs met het 

leerkrachtenteam van De Paradijsvogel. Tegelijkertijd zullen we oog blijven houden voor elkaar.  

 

Pauzehap, lunch en gezonde traktatie 

Het valt ons op dat er steeds vaker popcorn, chips en andere snoepvarianten aan kinderen wordt 

meegegeven voor de kleine pauze en/of lunch en als traktatie.  

Geeft u alstublieft uw kind(ere) voor de kleine pauze een gezond tussendoortje mee en een 

beker/dopper met wat te drinken. 

Daarnaast zien wij tevens voor de lunch graag een of meer boterham(men) in een 

zakje/trommeltje met eveneens een beker/dopper met wat te drinken.  

Snoepvarianten als tussendoortje en/of als extraatje bij de lunch vinden wij echt niet nodig.  

Veiligheid 

Graag willen wij u vragen om ons te helpen met het goed afgesloten houden van de school. Dit 

geldt voor beide locaties. 

Gebruikt u de alstublieft de in- en uitgangen zoals die daarvoor bedoeld zijn. Checkt u ook even 

of de deur in het slot valt als u onder schooltijd de school verlaat. Zo zorgen we er samen voor 

dat ongenode gasten de school niet in kunnen. 

Afgelopen week was er wat baldadige jeugd die de school in wilde en daar waren wij niet van 

gediend. Omdat ze het schoolterrein niet wilde verlaten, hebben we gemeend de politie in te 

moeten schakelen.  

 

Oliebollen Rotary Rijswijk Ypenburg 

Samen met de Rotaryclub Rijswijk Ypenburg geven wij vorm aan een kerstactie! 

Er zal op een ludieke manier geld voor een schooldoel én 2 andere goede doelen 

worden ingezameld.  

Na de sinterklaas-festiviteiten zullen we hierover meer informatie met u delen. 

 
 
Maandag 25 november jl. is de MR weer bijeengekomen voor onze 2e vergadering van het 

schooljaar. 

Mededeling directie 

Het vertrek van Josien wordt besproken. De organisatie wordt tegen het licht gehouden en er 

wordt bekeken welke mogelijkheden er het beste passen bij de huidige en toekomstige omvang 

van de school. Ook weten we dat de leerlingen aantallen langzaamaan teruglopen. Vanaf 

maandag vormen Joost en Nieke samen het directieteam. 

Dit jaar wordt De Paradijsvogel niet bezocht door de inspectie. De inspectie bezoekt wel andere 

scholen binnen het bestuur.  

Begroting en leerlingtelling 

Kerstactie 

 

Overige belangrijke informatie 

 

Nieuws van de MR 

 



De begroting is besproken en binnenkort is er nog vervolgoverleg met het bestuur. Zodra de 

begroting 2020 wordt vastgesteld zal de meerjarenbegroting worden besproken. 

Voor de telling van het aantal nieuwe leerlingen is het een goed teken dat er veel bezoekers zijn 

op onze informatie ochtenden en dat ouders hun kinderen ook inschrijven. 

OC Financiën 

OC Financiën: we hebben op 3 oktober de definitieve rapportage ontvangen. De begroting en 

realisatie 2018-2019 en 2019-2020 is besproken. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden en 

de MR heeft instemmingsrecht op wijzigingen in de ouderbijdrage. Deze is t.o.v. afgelopen jaar 

niet gewijzigd. De MR heeft geen opmerkingen over de financiën van de OC en de rapportage ziet 

er goed uit. 

Communicatie 

Er wordt binnen het team besproken hoe een mogelijke tussentijdse informatieoverdracht vorm 

gegeven zou kunnen worden. Uit de laatste ouderenquête is dit thema als aandachtspunt naar 

voren gekomen.  

Na het bericht over een mogelijke 2-daagse staking geven we vanuit de MR aan dat er goede 

communicatie moet zijn rondom een staking en wat de situatie m.b.t. het lerarentekort op onze 

school is. In de eerstkomende nieuwsbrief zal hierover een bericht worden opgenomen. 

De volgende vergadering is op 13 januari 2020. 


