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STAKEN. STANDPUNT BESTUUR

Wie A zegt moet ook B zeggen. Voor wie het alfabet kent is dit pure logica.

UIT HET BESTUUR

Met 60.000 onderwijsmensen stonden we in het Zuiderpark Den Haag om de eisen die geformuleerd zijn door PO Front
kracht bij te zetten. Er moeten meer handen in de klas komen en de salariseisen zijn volkomen terecht. Bestuur, GMR en
raad van toezicht waren het eens met het plan de scholen die dag te sluiten en allen op te roepen naar Den Haag af te
reizen.

Omdat de eisen niet ingewilligd zijn door de nieuwe regering; sterker: er blijken nog oude bezuinigingen doorgevoerd te
worden vanwege ‘doelmatig weken’, stel ik voor de gelederen te sluiten en dinsdag 12 december collectief te gaan staken. Als consequentie zijn de scholen die dag dus (weer) gesloten. …
Er is afgestemd met de besturen in de regio: er wordt één lijn getrokken!
Vrijdag 17 november ontvangen alle ouders een brief met uitleg. Ook deze keer is dit voornemen besproken in het directeurenoverleg, de GMR en de raad van toezicht.
Het enige dat de staking kan tegenhouden is een positief gesprek met onze minister voor onderwijs, de heer Arie Slob.
Zodra er meer duidelijkheid is houden we u op de hoogte!

VOOR ALLE MEDEWERKERS

Als het gesprek met de minister negatief uitvalt, zijn de scholen gesloten. Letterlijk. Wie niet wil staken en gewoon zijn of
haar werk wil doen, kan thuis niet-tijd- en plaatsgebonden werkzaamheden uitvoeren. Ook deze keer worden de salarissen doorbetaald!

NOOIT AF … in het onderwijs

Het is de week van de werkstress … Tegelijk met het verschijnen van deze FLASH ontvangen al onze medewerkers het
boekje ‘Nooit af … in het onderwijs’ geschreven door Annette Dölle. Zeer herkenbaar en leuk om te lezen!

OVER VERTROUWEN GESPROKEN

https://www.verus.nl/blogs/mark-buck/over-vertrouwen-gesproken-de-samenwerking-regeert
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INCLUSIEF ONDERWIJS

De eerste week van november is een groep van 34 vertegenwoordigers van diverse samenwerkingsverbanden naar Ontario, Canada geweest, waarvan 5 uit het SWV De Liemers PO. Ook ik mocht van de partij zijn. Thema: Van passend naar
inclusief onderwijs.

ONDERWIJS EN KWALITEIT

We hebben enkele scholen voor primair onderwijs bezocht alsook vo-scholen. Tevens werden we ontvangen op het ministerie van onderwijs en bezochten we een lerarenopleiding. Natuurlijk hebben we ook de Niagara-watervallen bewonderd
en stonden we op de CN-Tower in Toronto.

Wat hebben we waargenomen?
-

De Canadese schoolbesturen zijn regionaal georganiseerd, met onderscheid naar openbaar, katholiek, Engels- en
Franstalig. Het schoolbestuur dat ons ontving beheert 39 scholen.
In beginsel zijn alle kinderen welkom op de reguliere basisschool. We hebben gezien dat kinderen met het downsyndroom, kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum, kinderen in rolstoelen e.a. in een gewone schoolklas zijn
opgenomen.
Het uitgangspunt: inclusief onderwijs. Alle kinderen, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte, zijn welkom, tenzij …
Niet het label telt (ADHD, PDD NOS, Down, …) maar het basisprincipe dat elk kind in zijn eigen (woon-)omgeving met
leeftijdgenoten onderwijs moet krijgen.
Dat is mogelijk omdat alle scholen een onderwijsassistent in de klas hebben, soms twee. Ook zijn er verpleegsters
beschikbaar om kinderen die fysieke verzorging nodig hebben bij te staan. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt door
de overheid op aanvraag beschikbaar gesteld (feitelijk de rugzakfinanciering die wij tot 2014 ook kenden).
De meeste leerkrachten zijn academisch opgeleid (‘daar profiteren alle kinderen van’) en werken fulltime. Nascholing
wordt centraal georganiseerd en (soms top-down) opgelegd.
Respect op alle lagen (kinderen-leraren, kinderen onderling, directeuren-leraren, school-ouders etc.) is overal zichtbaar en voelbaar.

En tijdens ons bezoek klonk het volkslied door de luidsprekers, waarbij staande eerbiedig werd gezwegen. Buma zou er
jaloers op zijn …
Op de volgende pagina het facebookbericht dat de school plaatste. Binnen ons SWV is de discussie over de toepassing van
de principes van inclusief onderwijs gestart. Wordt vervolgd dus.
TG
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ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

De tijd voor herbezinning op de vraag welke ziektekostenverzekering
het beste bij je situatie past is weer aangebroken. Medewerkers van
SPO De Liemers kunnen bij drie verzekeraars korting krijgen:
Bij Menzis via de collectiviteitskorting Cabo. Zie:
https://www.menzis.nl/premie-berekenen-en-aanvragen
Bij Zilveren Kruis via de collectiviteitskorting Verus. Zie:
https://collectief.zilverenkruis.nl/verus/207001115
Bij ProLife Zorgverzekeringen via de collectiviteitskorting Verus. Zie:
https://prolifecollectief.nl/verus/205503362
De moeite van het onderzoeken waard!

Woensdag 25 oktober jl. was er in de Brede School St. Martinus een informatie- en discussieavond over de cao. Gastspreker was Hanneke Westening, adviseur bij Dyade. Onderwerpen die de revue passeerden: duurzame inzetbaarheid,
vijf-gelijke-dagenmodel, werktijdfactor per dag (0,2) e.a. Als je klikt op deze link opent zich de PowerPoint.
Voor verdere informatie over de cao wordt verwezen naar de directeur.

PROJECTMEDEWERKER ONDERWIJS EN KWALITEIT GEZOCHT

In verband met ziektevervanging van onze stafmedewerker Onderwijs en Kwaliteit wil het bestuur van SPO De Liemers
graag in gesprek komen met medewerkers van SPO De Liemers en Proles/Abol voor een projectbenoeming van maximaal anderhalf jaar. Doel: voor de fusiestichting coördineren van het kwaliteitsbeleid en advies kwaliteitszorgsysteem.
Omvang: minimaal 1 dag per week en maximaal 2 dagen. Vooralsnog zal gekozen worden voor een tijdelijke uitbreiding
op de vaste benoeming. Kennis m.b.t. onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg is een absolute vereiste.
Informatie kan worden ingewonnen bij de bestuurder van SPO De Liemers, de heer Toon Geluk. 0316-295668 en/of de
directeur-bestuurder van Proles/Abol, de heer Pieter-Jan Buhler. 026-4432474. Beknopt cv met een motivatiebrief zien
we graag tegemoet via bestuur@spodeliemers.nl

ENQUÊTE PON FLEXPOOL
Beste leerkracht,

Wij zijn zes studenten met verschillende studieachtergronden die bezig zijn met een onderzoek voor PON (Personeelscluster Oost-Nederland) omtrent het lerarentekort. Om uiteindelijk een beweging op gang te zetten rondom dit probleem is uw input daarom van uiterst belang. Met deze resultaten kunnen wij vervolgstappen nemen om tot een
mooi eindproduct te komen.
Deze input gebruiken wij voor een eerste analyse die wij 23 november a.s. zullen bespreken tijdens een overleg met de
werkgroep ‘Lerarentekort’ bij PON. Wij hopen dat het haalbaar is om deze enquête voor deze datum in te vullen.
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Cas van der Meulen, Nikki Pletinckx, Tess Verweij, Willemijn Dijk, Anne Abbenhuis en Loes Voogt.
Enquête leraren:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSVG5mz0l8RDLXx9bextLCDJX0B4ZyPGWN94rbE1lEhWf3SQ/viewform
PON Flexpool
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PROGRAMMA SCHOLENDAG MAANDAG 27 NOVEMBER 2017
Jaarlijks bezoeken de leden van de raad van toezicht alle scholen. Op deze wijze blijven zij actueel op de
hoogte van het wel en wee in het werkveld. Aan het eind van deze dag is er een gesprek met de GMR.
Onderstaand het bezoekrooster.

Bezoekrooster maandag 27 november 2017
SCHOOL
De Trompetter
Margrietlaan 8, 6986 AT ANGERLO
Ds. Jonkersschool
Kerkstraat 1, 6988 AE LATHUM
IKC De Wiekslag
Goudhaanstraat 38, 6921 KC DUIVEN
IKC Het Veer
Rottumstraat 85, 6922 EX DUIVEN
Brede School St. Martinusschool
Martinusweg 6, 6905 AR OUD-ZEVENAAR
IKC De Toorts
Marsweg 5, 6941 BG DIDAM
IKC De Expeditie
Reinskamp 2, 6942 RZ DIDAM
Lindenhage
Platanenlaan 3, 6903 DK ZEVENAAR
BS De Ontdekking
Polstraat 62, 6942 VM DIDAM
St. Jozefschool
Wehlseweg 48, 6941 DM LOIL
IKC De Wissel
Westeinde 101, 6904 AC ZEVENAAR
IKC De Tamboerijn
Paganinistraat 17, 6904 EG ZEVENAAR
Daltonschool De Bem
Bemlaan 5, 6905 VH ZEVENAAR
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TALENTMANAGER

1
2
3
4
5
6

Vervolgtraining Geef me de vijf, ronde 1 start op 16 maart 2018
Interactief en samenwerkend leren met ict start op 8 februari 2018
Programmeren en robotica start op 26 april 2018
Intervisie en scholing startende leerkrachten, meerdere bijeenkomsten gedurende dit schooljaar
Geef me de vijf, ronde 6 start op 11 januari 2018.
Vervolgtraining Geef me de vijf, ronde 2 start op 24 mei 2017.

In de talentmanager staat een beschrijving van bovengenoemde trainingen.
Inschrijven kan via: www.spodeliemers.talent-manager.nl

DATUM

ACTIVITEIT

27-11-2017
30-11-2017
12-12-2017
13-12-2017
14-12-2017
09-01-2018
15-01-2018
16-01-2018
25-01-2018

Vergadering Raad van Toezicht
Overleg Intern begeleiders
Directeurenoverleg
Vergadering GMR
Bijeenkomst adm. medewerkers
Directeurenoverleg
Vergadering Raad van Toezicht
Overleg Intern begeleiders
Vergadering GMR
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PLANNING

LEREN EN LESGEVEN MET ICT

Er zijn diverse interessante trainingen beschikbaar:

