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Lerarentekort en griepgolf
Het lijkt wellicht wat voortvarend, maar we willen in deze nieuwsbrief alvast aandacht
vragen voor het steeds groter wordende lerarentekort. Dit schooljaar is het eerste jaar dat
de invalpool nagenoeg leeg is, dat betekent dus weinig tot geen vervangers. Tevens
hebben wij collega’s uit de flexibele schil, medewerkers van de KPOA die niet vast in de
formatie op een school stonden, allemaal geplaatst op scholen met ingang van dit
schooljaar en zijn er op stichtingsniveau nog maar 6 mensen beschikbaar om hier en daar
een dag in te vallen. Tijdens het laatste directieberaad is uitgebreid stilgestaan bij dit
probleem en hebben we gesproken over mogelijkheden. Echter, dit betreft een aantal
oplossingen voor de lange termijn, het acute probleem voor komend najaar lossen we
daarmee niet op.
De belangrijkste conclusie is dat we tussen de herfst- en voorjaarsvakantie net als elk jaar
geconfronteerd zullen worden met de griepgolf en zieke collega’s. Dit betreft gemiddeld
genomen een ziekteverzuimpercentage van 10%, omgerekend komen we dan een dagdeel
per week een collega tekort. De kans dat er daardoor groepen naar huis gestuurd zullen
worden, omdat er intern ook nauwelijks opvangmogelijkheden zijn, is heel reëel.
We zullen bij het nemen van zo’n besluit altijd kwaliteit van onderwijs, goede en
verantwoorde opvang en/of rust voor de groep in overweging nemen.
Wanneer we kinderen niet naar huis sturen, maar een interne oplossing hebben gevonden,
betekent dat niet per definitie dat er ook onderwijs wordt gegeven, soms zal er sprake zijn
van opvang. Bijvoorbeeld als we onderwijsassistenten inzetten.
We willen u er echter alvast op voorbereiden en u meegeven dat, wanneer we tot zo’n
besluit overgaan, meerdere belangen mee zullen wegen en dat we net als op alle andere
scholen zo goed mogelijk zullen proberen met deze problematiek om te gaan. Het gesprek
op stichtingsniveau blijft tevens gevoerd worden, we houden u hiervan op de hoogte.

Belangrijk
Datum

Beschrijving

24 t/m 28 september

Beweegweek (ABC)

25 september

Schoolfotograaf

26 september

High limo 2 en EC 2

24 t/m 27 september

Desiree studiereis Zweden

1,2,3 oktober

Kamp unit 7/8

4 en 5 oktober

Studiedagen

10 oktober

Informatieochtend nieuwe ouders

17,18,19 oktober

10 jarig bestaan DOK12

Voor alle units
Terugblik informatieavond
We kijken terug op een zeer geslaagde informatieavond die plaats vond vorige week, dinsdag 11 september. Met
een opkomst van ruim 75 ouders zijn wij zeer tevreden. De avond is gestart met een lezing van Evelien Bakker
over de versterking van samenwerking tussen ouders en school en het belang daarvan voor het schoolsucces van
onze leerlingen. Deze lezing vond plaats op initiatief van onze MR en daar willen wij de MR heel hartelijk voor
bedanken. Het was een leerzame en inspirerende bijeenkomst in onze ogen, die feedback hebben we ook van
verschillende ouders gekregen.
Na de lezing is er in alle units informatie gedeeld. Verschillende ouders die niet in de gelegenheid waren aanwezig
te zijn hebben gevraagd of de presentaties gedeeld kunnen worden. Ondanks eerdere toezeggingen kunnen wij
hier geen gehoor aan geven. De presentaties bevatten fotomateriaal en soms ook persoonlijke informatie van
collega’s. Vanwege de nieuwe AVG hebben we doen besluiten deze dus niet te delen.
Nagenoeg alle informatie die gedeeld is, is te vinden in het ABC voor ouders. Wanneer u nog specifieke vragen
heeft nodigen wij u ui die te stellen tijdens de omgekeerde oudergesprekken die deze weken gepland staan.
School gerelateerde vragen kunt u stellen aan Desiree of Maartje.
Wij willen ouders die aanwezig waren danken voor hun komst!
Nieuwsbrief 10 jarig bestaan
Over het 10 jarig bestaan is erg veel te melden, daarom hebben we voor deze gelegenheid een extra editie van de
nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze editie ontvangt u ook vandaag!
Schoolfotograaf (herhaling)
Op 25 september komt Foto Koch bij ons op school de schoolfoto’s maken.
In de bijlage ontvangt u een brief namens de fotograaf met meer informatie. U heeft zich in kunnen schrijven voor
een broertjes en zusjes foto, deze foto’s worden genomen na schooltijd op 25 september. Mocht u dit nog niet
hebben gedaan, de lijst hangt nog maar eventjes bij het kantoor in de gang!
Desiree afwezig van 24 t/m 28 september
Volgende week, van maandag 24 t/m donderdag 27 september is Desiree afwezig i.v.m. een studiereis naar
Zweden.
Maartje de Wit is dinsdag t/m vrijdag aanwezig en aanspreekpunt.

Nationale Sportweek
Volgende week worden er van uit ABC Vathorst Midden allerlei beweegactiviteiten in de wijk georganiseerd. Ook
tijdens schooltijd zijn er dagelijks extra beweegmomenten voor diverse groepen georganiseerd waarbij de
basisscholen van ABC Vathorst Midden (De Marke en DOK12) elkaar ontmoeten. Zo is er voor alle kinderen van
groep 5/6 op dinsdag een extra sport- en beweegpauze op de Cathalijnepolder en voor de kinderen van de
groepen ½ op woensdag. Sportivate begeleidt deze activiteit . De groepen 7/8 ontmoeten elkaar vrijdag op de
voetbalvelden van V.O.P. voor een sportbattle en dansschool A-Dance verzorgt een workshop op het schoolplein
van DOK12 waar 300 kinderen van de groepen 3/4 samen zullen dansen. Bovendien wordt er iedere dag door alle
kinderen een Daily Mile door de buurt gelopen. Niet allemaal tegelijk want de Marke en Dok12 hebben samen
zo’n 1000 leerlingen…! Aan het einde van de week verdient elke klas een prijs.
We zijn op zoek naar een gezin die dichtbij de Cathelijnepolder woont, waarbij we in geval van nood gebruik
mogen maken van het toilet voor onze leerlingen. Dit geldt voor dinsdag 25 en woensdag 26 september. U KUNT
dit doorgeven aan de administratie op dok12@kpoa.nl
Voor de duidelijkheid nog even op een rij wat er voor welke groep is en waar de leerlingen rekening mee moeten
houden.

Kamp unit 7/8
Inmiddels hebben we 5 begeleiders (ouders) gevonden die met ons meegaan op kamp en vele ouders hebben zich
aangemeld om kinderen te brengen en halen van kamp. Het aantal ouders dat kinderen kan ophalen is op dit
moment een stuk groter dan het aantal ouders die kinderen kunnen brengen, mocht u nog in de gelegenheid zijn
kinderen te brengen vanaf school, maandag 1 oktober rond half 10, dan houden we ons aanbevolen! Aanmelden
kan bij Maartje de Wit op m.dewit@kpoa.nl of in kantoor.
De komende dagen ontvangt u meer informatie over het kamp, een paklijst en andere praktische informatie.

Ander nieuws
Inspiratieavond SWV de Eem
Het samenwerkingsverband organiseert op 2 oktober weer een inspiratieavond voor ouders en verzorgers van
alle kinderen in Amersfóort. Deze keer hebben zij Steven Pont uitgenodigd. Zij zeggen over deze avond:
“Synergie”, omdat het geheel meer is dan de som der delen en je samen meer bereikt dan in je eentje.
Samenwerken van ouders en onderwijs blijkt een belangrijke factor te zijn in het succes van de leerling. Steven
Pont gaat hier dieper op in en zal alle doelgroepen voorzien van tips en tools om deze noodzakelijk samenwerking
te realiseren.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u deze link gebruiken:
https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/inspiratieavond-2-oktober-2018-steven-pont/

Werkzaamheden Vrouwenpolder in Vathorst
Van 24 september tot en met 2 november voert de gemeente Amersfoort werkzaamheden uit in de
Vrouwenpolder in Vathorst. Er komen veilige oversteekplekken bij het winkelcentrum Vathorst. Ook zorgt de
gemeente ervoor dat fietsers op het fietspad langs de Vrouwenpolder helemaal in de voorrang komen. Hiervoor
wordt de kruising Paulinapolder-Vrouwenpolder aangepast. In de afgelopen zomervakantie heeft de gemeente
ook al de kruising Vrouwenpolder-Damespolder-Straat van Messina verandert. Met al deze aanpassingen
vergroot de gemeente de verkeersveiligheid van het langzaam verkeer van en naar de scholen in de Bron. Tijdens
de uitvoering worden de fietsers om de werkzaamheden heen geleid.

Sporten in Vathorst en Hooglanderveen
In en om onze wijk worden verschillende sportactiviteiten georganiseerd door buurtsportcoaches. In de bijlage
vindt u het aanbod voor het najaar van 2018, zeker een kijkje waard!
Ontmoetingsochtend voor ouders en kinderen met een beperking én inloopspreekuur
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een flyer met meer informatie over een ontmoetingsmoment in de wijk
voor ouders en kinderen met een beperking. Tevens wordt er in Amersfoort Noord een spreekuur over opgroeien
en opvoeden georganiseerd, ook hiervan vindt u een flyer.
Beide activiteiten worden georganiseerd door indebuurt033 waarmee we samenwerken in ons ABC netwerk.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Telefoon 033-3010077

Email
Website
Twitter

dok12@kpoa.nl
www.dok12.com
twitter.com/DOK12

Bepaal je eigen koers

