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Toekomst van De Meeuwenberg ziet er
heel goed uit.
Graag informeer ik u over de personele
ontwikkelingen op onze school. Komende
woensdag ronden we de sollicitatieprocedure af
voor een nieuwe onderwijsassistent. Intussen
hebben we de leerkracht vacature in groep 1-2A
en die van de IB-er ook ingevuld. Reeds eerder
kon ik al melden dat juf Bernice intern
doorschuift naar de vacature die ontstaan is
door het vertrek van juf Simone in 1-2A. En we
zijn heel blij met de benoeming van Carla Witte
die als IB-er vanaf 1 april de opvolgster wordt
van juf Marieke. Hoe zit het nu met mijn
opvolger? Binnenkort hebben we fantastisch
nieuws! Voordat we dat naar buiten kunnen
brengen, kan ik alvast mededelen dat we heel
gelukkig zijn met het feit dat Bert Schurink als
ervaren interim-directeur de periode zal
overbruggen totdat de vaste opvolger
aantreedt. Verderop in deze nieuwsbrief vertelt
Bert Schurink meer over zichzelf. Met
geruststellende groet, Nelis van Binsbergen
Inschrijven van jongere broertjes en zusjes
We zijn intern al bezig met het volgende schooljaar. Altijd
even puzzelen hoe we onze groepen gaan indelen. Temeer,
omdat de interesse in De Meeuwenberg hoog is. Van
belang is dan om te weten hoeveel kinderen er nog
instromen in 2018-2019. Van de meeste gezinnen hebben
we de inschrijving van jongere broertjes en zusjes al
binnen. Mocht dit bij u niet het geval zijn, wilt u dan
binnenkort het plekje van uw kind veilig stellen? De
inschrijfformulieren kunt u opvragen bij meester Nelis en
juf Eline.

Raamschilderingen
Complimenten aan onze ouders die onze
ramen weer versierd hebben met zoveel
schitterende kleurrijke tekeningen. Wat
een talenten hebben we toch “in huis”.

Even voorstellen……..
Met ingang van dinsdag 12 maart ga ik starten als interim-directeur op De Meeuwenberg
en ik stel me daarom graag aan u voor.
Ik ben Bert Schurink, 58 jaar en getrouwd met Jody. Zij werkt als ambulant begeleider
bij Helicon Kesteren en Lek en Linge College Culemborg. Samen hebben we drie kinderen
Malou (32), Tim (29) en Jeroen (26) die allemaal op zichzelf wonen met hun partners.
We zijn ook trotse oma en opa van onze kleinkinderen Lisa (4) en Sam (1). Mijn vrije tijd
besteed ik aan hardlopen, lezen ((vak)literatuur of thrillers) en reizen. Ook ben ik fan
van U2 en bezoek graag hun concerten.
Na een aantal jaren als leerkracht te hebben gewerkt in Deventer en Lochem, ben ik in
1986 overgestapt naar de financiële dienstverlening. Bij Nationale Nederlanden en ING
was ik 25 jaar actief als financieel adviseur in Apeldoorn, communicatie - en
verkooptrainer in Ede en regiomanager in De Betuwe en Arnhem/Nijmegen. In 2012 ben
ik teruggekeerd naar het onderwijs als directeur/schoolleider. Eerst op De Ark in Elst,
daarna De Dagobert Tiel en tot slot De Carolus in Cothen. De komende periode zal ik
binnen Trivium werkzaam zijn als interim-directeur in Kesteren en Driel. Ik heb er veel
zin in om samen met het team, de kinderen en u te werken aan betekenisvol
toekomstgericht onderwijs. Iedere dinsdag en donderdag ben ik aanwezig.

Vakantierooster 2019-2020(2e melding)
U krijgt alvast het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Houdt u zich strikt aan
deze weken en dagen.
Vrij vragen voor vakantiedoeleinden buiten deze weken om mag alleen als u kunt
aantonen dat u in alle 12 vrije weken verspreid over het schooljaar niet op vakantie kunt.

Herfstvakantie 2019
Kerstvakantie 2019-2020
Voorjaarsvakantie 2020
Meivakantie 2020
Hemelvaart 2020
Tweede Pinksterdag 2020
Zomervakantie 2020
De 3 extra vrije
vrijdagochtenden voor groep 1
t/m 4 en onze 3 studiedagen
volgen nog.
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14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 3 jan
24 feb t/m 28 feb
27 apr t/m 8 mei
21 en 22 mei
1 juni
13 juli t/m 21 aug

Datum:
Ma 18 feb
Do 21 feb
Do 21 feb
Vr 22 feb
Di 26 feb
Wo 27 feb
Do 28 feb
Vr 1 mrt
Vr 1 mrt
Vr 1 mrt

Activiteit:
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag, alle groepen vrij
Adviesgesprekken groep 8
1e Rapport voor groepen 3 t/m 8
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7B
Afscheid meester Nelis 
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7B
Alle groepen 12.00 uur uit
Start voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief 13 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

Beste ouders,
De nood in het onderwijs is hoog: we hebben dringend leerkrachten nodig!
Onderstaande brief ontvingen we de afgelopen week van de CHE uit Ede. In de brief geeft deze
hogeschool kort uitleg over het zij- instroom traject voor universitair- of hbo-opgeleiden en
afgestudeerden. De opleiding probeert deze doelgroep via een verkort opleidingstraject voor een
baan in het Primair Onderwijs te enthousiasmeren.
Wellicht kent u in uw omgeving mensen die interesse hebben in deze mogelijke route. Wilt u in dit
geval de informatie doorspelen.
Beste directeur,
Het oplopende lerarentekort in het PO is een groot probleem aan het worden. Zowel landelijk
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0024390/2016-08-01 ) als regionaal zijn verschillende initiatieven
ontwikkeld om dit tekort aan te pakken. Al dan niet in het kader van een gesubsidieerd traject wordt
geprobeerd om o.a. meer mensen te enthousiasmeren voor een baan in het PO.
M.n. universitair- of hbo-opgeleiden en afgestudeerden met een warme belangstelling voor het PO
worden als mogelijke kandidaten gezien om het lerarentekort voor een deel op te lossen.
De structuur van het deeltijdonderwijs op de CHE te Ede biedt de mogelijke infrastructuur om deze
doelgroep een zij-instroomtraject in het beroep met een ‘verkorte’ opleiding aan te bieden en te
faciliteren.
De Opleiding Leraar Basisonderwijs wil binnen het samenwerkingsverband PLG-Netwerk de
mogelijkheid bieden om in een ‘werken-leren’ traject de verkorte opleiding te volgen. Als
werkveldpartners hebt u concreet zicht op het tekort aan leerkrachten op uw scholen. In de
komende weken kunt u contact zoeken met ons voor meer informatie. U kunt dan actief werven
onder de doelgroep WO-HO opgeleide studenten, deze doelgroep een (verkort) traject leren-werken
aan te bieden waardoor het tekort aan leerkrachten in het PO terug gedrongen wordt met kwalitatief
goed opgeleide leraren.
Kernpunten van de opleiding:










WO of HO afgestudeerd
Geschiktheidsonderzoek vooraf (assessment)
Bekwaamheidsonderzoek na 2 jaar (assessment)
Afstuderen als bachelor na bekwaamheidsverklaring ( 1/2 jaar)
Werken-leren: 3 dagen werken, 2 dagen studeren
Contract voor 2 jaar als onderwijsassistent op een reguliere basisschool
Begeleiding door ICO (PO) in samenwerking met trajectbegeleider (CHE)
Subsidie te verwerven door PO ( http://wetten.overheid.nl/BWBR0039459/2018-08-25 )
Kandidaat wordt ingeschreven als student.

Vanuit De Meeuwenberg ondersteunen wij van harte deze oproep. Ook wij ervaren wekelijks de
personele knelpunten bij ziekte. Vandaar onze vraag of u in uw omgeving te rade wilt gaan voor wie
deze oproep van toepassing kan zijn. Alvast vriendelijk dank!!

