Weekflits
Nr. 30
Koningsspelen op de Wagemaker op 21 april i.p.v. vrijdag 23e
Corné, onze vakleerkracht lichamelijke
oefening gaat de koningsspelen organiseren in
en rondom school (Corona proof). Corné
organiseert dit evenement op woensdag 21
april omdat dit op zijn werkdag op de
Wagemaker valt.
De spelen zullen plaatsvinden op woensdag 21
april van 08.30 tot +- 12.30 uur voor groep 1/2 t/m 8. De groepen hebben wel
gewoon tot 14.00 uur les. Het is de bedoeling om per groep sportieve activiteiten
buiten en binnen te doen. Op het niveau van de groep kunnen de leerlingen
punten scoren zodat alle groepen een eerlijke kans hebben om te winnen . De
groep die de meeste punten haalt, wint de Wagemakerkoningsspelendag. Winnen
is natuurlijk leuk maar het belangrijkste is dat het een leuke sportieve dag wordt.
Vertrek administratieve kracht Annie vd Berg
Annie is jarenlang medewerker geweest op de
Wagemaker. Zij is al die jaren gedetacheerd geweest
vanuit de gemeente. Opspoor betaalde het salaris van
Annie aan de gemeente zoals dit gebruikelijk is bij een
detachering. Op het moment dat een gedetacheerde
werknemer (langdurig) ziek wordt, dan valt de
werknemer weer onder de werkgever in dit geval de gemeente. Er is dus geen
sprake van ontslag. Re-integratie wordt, indien van toepassing vanuit de
gemeente geregeld.
Toen bleek dat de afwezigheid van Annie lang zou gaan duren zijn de gemeente
en Opspoor in overleg gegaan en hebben voor alle partijen een passende
oplossing gevonden. Annie gaat n.l. in september met pensioen en de kans is
aannemelijk dat haar ziekteverlof over gaat in haar pensionering.
Ik heb Annie gevraagd om na te denken over een passend afscheid. Bovendien is
het gebruikelijk dat een vertrekkend personeelslid een afscheidsstukje schijft
voor de weekflits. Zodra ik hier duidelijkheid over heb informeer ik u.
Personele tekorten in het onderwijs
De aandacht richt zich al een hele lange tijd op het Coronavirus. Hierdoor is er
weinig aandacht voor het personele tekort in het onderwijs. Dit tekort blijft een
enorm probleem. Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht is het vinden van een
invaller (bijna) onmogelijk.

Toch slagen we er regelmatig in om afwezigheid op te
vangen door de inzet van klassenassistentes of
leerkrachten die een dag extra komen werken etc.
We zetten ook Lukida in om een creatieve dag voor
de leerlingen te verzorgen op dagen dat een
leerkracht afwezig is. Voor het Coronatijdperk gingen
de personeelsleden met lichte klachten o.a. vanwege
de tekorten die er toen al waren, wél aan het werk. Sinds er Corona is kan dit
niet meer en moet je bij klachten meteen thuis blijven en getest worden. We
doen onze uiterste best om bij afwezigheid van een leerkracht een oplossing te
vinden. Als we echt geen oplossing meer hebben dan is het helaas nodig dat we
de ouders vragen om hun kind thuis te houden. We hopen dat u hier begrip voor
heeft.
Bericht van het oudercafé
Ilonca nodigt jullie graag uit om op maandag 12 april om 9.30 uur naar het
online Oudercafé te komen. Hier komt bezoek van Samira. Zij gaat vertellen wat
ze allemaal heeft meegemaakt toen ze vanuit Irak naar Nederland is gekomen.
Iedereen is welkom om mee te luisteren en mee te praten.
Dit zijn de gegevens om mee te doen via Zoom:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94764954171?pwd=M0RuS0RQbGVrTDdzbWgwd0Z5Tk53dz09
Meeting ID: 947 6495 4171
Passcode: 242727
Heeft u al gehoord dat……
➢ Ons bestuur overleg heeft gehad met de GGD inzake de zelftesten voor
ons personeel maar aangezien er nog geen beleid is gemaakt ons
bestuur wacht totdat dit er is en dat de scholen daarna z.s.m. worden
geïnformeerd?

