
           
 

NIEUWS VAN HET IKC  
 
Ouderpanelgesprekken 11 februari en 12 maart 
 
In januari zijn jullie met een algemene informatiebrief geïnformeerd over het kwaliteitsonderzoek dat 
we onder ouders willen houden. In het verleden namen we oudertevredenheidsonderzoeken af, omdat 
we willen weten hoe jullie over de school, de kinderopvang of de BSO denken. Wij zijn van plan dit nu 
op een andere manier vorm te geven, omdat we bij de vragenlijsten het gesprek missen om door te 
kunnen vragen. We organiseren daarom binnenkort ouderpanelgesprekken om de kwaliteit van de 
school, kinderopvang en de BSO te evalueren.  
 
Aangezien we niet met alle ouders in gesprek kunnen gaan, willen we interviews afnemen met een 
groep ouders, die a-select (willekeurig) gekozen is. Door dit soort gesprekken denken wij nog beter 
zicht op onze kwaliteit te krijgen. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld welbevinden, 
leerklimaat, communicatie, partnerschap en professionaliteit. Het aantal ouders, dat a-select wordt 
uitgenodigd, is dusdanig dat er sprake is van een representatief onderzoek.  
 
We organiseren twee avonden waarop we de gesprekken voeren. De eerste ronde gesprekken wordt 
gehouden op 11 februari. De uitkomsten van deze gesprekken worden voorgelegd aan een volgende 
groep (a-select) gekozen ouders. Deze tweede ronde gesprekken vindt plaats op 12 maart. De a-
select gekozen ouders voor de eerste bijeenkomst hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. De 
uitnodiging voor de ouders t.b.v. de tweede bijeenkomst volgt binnenkort.  
 
Dit traject wordt begeleid door onderwijsadviesbureau CPS Onderwijsontwikkeling en advies 
(www.cps.nl). CPS zal ook bovengenoemde bijeenkomsten begeleiden en (a-)selectie van ouders 
uitvoeren. Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die worden verwerkt tot een 
eindrapportage en aanbevelingen die we in de komende jaren zullen gebruiken om ons IKC nog 
verder te verbeteren. 

 
NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 

Lerarentekort en vervanging bij ziekte 
 
Over het lerarentekort in het basisonderwijs wordt in de media en politiek veel gezegd en geschreven. 
De recente stakingen hadden salarisverhoging en werkdrukvermindering als inzet om onder andere 
het beroep aantrekkelijker te maken. De situatie wordt de komende jaren steeds nijpender. Nederland 
telt circa 6700 basisscholen. In 2020 wordt een tekort verwacht van 4000 fte. Omdat veel leerkrachten 
parttime werken betekent dit het aantal van circa 5700 leerkrachten. Bij ongewijzigd beleid zal in 2025 
het tekort oplopen naar 10.000 fte (circa 14000 leerkrachten). In de Randstad zijn sommige scholen al 
overgegaan tot een 4-daagse lesweek en worden groepen regelmatig naar huis gestuurd omdat er 
geen vervanging is bij ziekte.  
 
Een groep naar huis sturen heeft bij ons gelukkig nog niet plaatsgevonden, maar we houden er wel 
rekening mee dat dit gaat gebeuren. Wij zijn aangesloten bij PON (Personeelscluster Oost 
Nederland). PON is de organisatie waar alle invallers zijn ondergebracht en waar de aangesloten  
scholen in Oost Nederland hun vervanging bij ziekte kunnen regelen. Vorige week kon 9% van de 550 
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aanvragen bij PON niet worden ingevuld.  Dit trof ook onze school. Op twee dagen was er geen 
vervanging en konden we dit met kunst –en vliegwerk zelf oplossen. Ook vorig schooljaar is het ook 
een aantal keer voorgekomen dat er geen vervanging was. 
 
Binnen ons schoolbestuur hebben we de volgende beleidslijn afgesproken. Wanneer er geen 
vervanging bij ziekte is, lossen we dit de eerste dag zelf op door groepen samen te voegen of te 
schuiven met onderwijskundig personeel. Wanneer er op de tweede dag in deze groep ook geen 
vervanging bij ziekte is, maken we in de loop van de eerste dag een keuze. Of we lossen het nog één 
keer zelf op (als dit mogelijk en verantwoord is) of de kinderen van de betreffende groep kunnen op de 
tweede dag niet naar school komen. Als op de derde dag opnieuw geen vervanging is blijft de groep 
thuis. We laten dit telkens weten via de Parro-app, dus hou berichten in de gaten wanneer je ’s 
ochtends merkt dat er geen vervanging is. Tot slot is het advies om een plan-B te maken, in het geval 
jullie jouw kind thuis niet kunnen opvangen vanwege werk of andere verplichtingen.  
 
We hopen dat het niet zo ver hoeft te komen dat een groep niet naar school kan komen en we zullen 
ons uiterste best doen om dit te voorkomen. De realiteit is echter dat het verstandig is om hierop 
voorbereid te zijn.  
 

Even voorstellen ……..  
 
Ik zal mezelf even voorstellen; mijn naam is Mandy Kartman. Ik ben geboren in 1990 en opgegroeid in 
Westervoort en Duiven. Momenteel ben ik woonachtig in Zevenaar. In 2009 heb ik mijn diploma 
Sociaal Pedagogisch Medewerker niveau 3 behaald. In 2011 heb ik mijn diploma Onderwijsassistent 
niveau 4 behaald en momenteel zit ik in de afstudeerfase van de PABO. Tijdens mijn studieloopbaan 
heb ik een brede ervaring op kunnen doen en heb ik gewerkt met kinderen van 0 t/m 16 jaar.  
 

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij kinderopvang Zonnekinderen. Nu is het tijd 
om mijn enthousiaste en positieve bijdrage te leveren aan het team van 

IKC de Hoge Hoeve. Hier zal ik een combinatie functie hebben, als 
onderwijsassistent binnen de school en pedagogisch medewerker 
op de buitenschoolse opvang. Werken met kinderen is mijn passie. 
Kinderen zijn onwijs puur en oprecht, dat maakt het werken met 
kinderen voor mij zo bijzonder.  
 
Ik, als onderwijsassistent en pedagogisch medewerker, vind het een 
uitdaging om kinderen te begeleiden en stimuleren in hun 

ontwikkeling. Ik wil ervoor zorgen dat kinderen zich kunnen 
ontwikkelen door te leren, spelen en experimenteren in een veilige 

omgeving. Voor mij is ieder kind uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. 
  
Ik verheug me er op om er met uw kind(eren) een leerzame en plezierige tijd van te maken! 
 
 

Belangrijke data 
 
4 februari  : Spelletjesmiddag groepen 1/2 
11 februari  : Studiedag school (kinderen zijn vrij) 
11 februari  : Eerste bijeenkomst ouderpanelgesprekken 
22 februari  : Rapport/verslag mee 
25 en 27 februari : 10 minutengesprekken 
1 maart   : Carnaval op het IKC 
4 t/m 8 maart  : Voorjaarsvakantie 
11 maart  : Studiedag school (kinderen zijn vrij) 
12 maart  : Tweede bijeenkomst ouderpanelgesprekken 
 

 
Namens het IKC-team, 
Wim Oosterman 
Directeur IKC de Hoge Hoeve 


