
	  

	  

	  

Inhoud 

 
Wilt u graag uw verhaal doen in ons Jannemanneke? 
 
Mail dat dan naar nieuwsbladjannemanneke@skozok.nl, na  screening zullen wij uw 

Schooljaar 2016-2017 

Nummer 18 – 12 juni 2017 

Jannemanneke 

1. Voorwoord door Mári 
Kokke 

2. Algemeen nieuws 
5. Jarig in juni 
6. Hulp gevraagd, agenda, 

post/bijlage 
	  

	  

Beste ouders, 
	  
Zoals	   u	   al	   een	   paar	   maanden	   heeft	   kunnen	   lezen	   in	   kranten	   en	   diverse	  
multimedia	   en	   heeft	   kunnen	   volgen	   op	   de	   televisie,	   komt	   het	   Primair	  
Onderwijs	   in	   actie.	   	   (POinactie)	  Wij	   willen	   u	   hieronder	   graag	   op	   de	   hoogte	  
brengen	  van	  de	  redenen	  waarom	  er	  nu	  over	  gegaan	  wordt	  tot	  actie.	  
	  
Al	   heel	   wat	   jaren	   wordt	   het	   aanpakken	   van	   nieuwe	   (maatschappelijke)	  
ontwikkelingen	  vanuit	  de	  maatschappij	  neergelegd	  bij	  het	  basis	  onderwijs.	  Is	  er	  
te	  weinig	  belangstelling	  voor	  techniek,	  dan	  moet	  het	  basisonderwijs	  daar	  meer	  
tijd	   aan	   gaan	   besteden.	   Is	   er	   maatschappelijke	   onrust,	   dan	   krijgt	   het	  
basisonderwijs	   als	   extra	   vak,	   ‘Actief	   burgerschap’	   en	   ga	   zo	  maar	   door.	   Zo	   ligt	  
inmiddels	  al	  jaren	  een	  behoorlijk	  deel	  van	  de	  opvoeding	  van	  de	  kinderen	  bij	  de	  
basisschool	  en	  worden	  er	  steeds	  hogere	  verwachtingen	  neergelegd	  bij	  en	  eisen	  
gesteld	  aan	  de	  onderwijzers.	  
	  
De	   invoering	   van	   het	   ‘Passend	   onderwijs’,	   heeft	   hun	   taak	   er	   ook	   niet	  
gemakkelijker	  op	  gemaakt	  en	  naast	  de	  lesgevende	  taak	  moet	  er	  enorm	  veel	  tijd	  
en	   energie	   besteed	   worden	   aan	   het	   bestuderen	   en	   	   volgen	   van	   diverse	  
protocollen	  en	  voorschriften,	  aan	  verslaglegging	  en	  verantwoording.	  	  
	  
De	   werkdruk	   wordt	   steeds	   hoger	   en	   de	   belangstelling	   voor	   het	   vak	   steeds	  
minder.	  Omdat	   er	  minder	   jonge	   leerkrachten	   afstuderen	  en	  de	  wetgeving	  het	  
aantal	   achtereenvolgende	  vervangingen	   sterk	  beperkt,	   is	  het	   steeds	  moeilijker	  
om	   aan	   vervangers	   te	   komen.	   Dat	   zorgt	   er	   weer	   voor	   dat	   zieke	   leerkrachten	  
langer	  doorwerken	  omdat	  er	  geen	  of	  te	  weinig	  vervangers	  beschikbaar	  zijn.	  Met	  
als	   gevolg	   meer	   gevallen	   van	   burn-‐out	   in	   het	   basisonderwijs	   dan	   in	   andere	  
bedrijfstakken.	  
	  
Ook	   de	   waardering	   en	   salariëring	   van	   leerkrachten	   basisonderwijs	   blijft	   flink	  
achter.	  Na	  jaren	  wat	  salaris	  betreft	  	  ‘op	  de	  0-‐lijn’	  gezeten	  te	  hebben,	  verdienen	  
leerkrachten	   in	  het	  basisonderwijs	   inmiddels	  20	  %	  minder	  dan	  hun	  collega’s	   in	  
het	  voortgezet	  onderwijs	  en	  30	  %	  minder	  dan	  andere	  hoger	  opgeleiden.	  	  
	   	   	   	   	   	   	   Lees	  verder	  

Voorwoord 

mailto:nieuwsbladjannemanneke@skozok.nl


	  

	  

2	  

Enorme overbelasting en werkdruk, te lage waardering, minder animo voor het vak en dus minder 
beschikbare leerkrachten, leidt tot steeds grotere problemen. Gesprekken van vakbonden met 
minister en staatssecretaris hebben nog steeds niet geleid tot meer begrip of echte ingrepen. 
Daarom is een paar maanden geleden door een aantal leerkrachten uit het basisonderwijs de 
werkgroep ‘POinactie’ opgericht.  
 
Deze actiegroep heeft inmiddels al meer dan 40.000 leerkrachten die hun acties ondersteunt. 
Ook deze actiegroep stuit echter op onbegrip en onwil bij regering en politieke partijen. De 
bekende problematiek is niet eens onderwerp van gesprek bij de huidige 
formatieonderhandelingen.  
 
Daarom is er door POinactie besloten over te gaan tot een landelijke ‘prikactie’ op dinsdag 
27 juni. De vakbonden en alle schoolbesturen staan volledig achter deze actie. Die dag gaan 
leerkrachten in het basisonderwijs 20 % minder uren maken, wat neer komt op één uur minder 
werken. Verder wordt iedereen  (ook ouders) gevraagd de petitie te ondertekenen via 
http://www.pofront.nl/ om op die manier de politiek de ernst van de situatie in te laten zien.  
 
Wat voor consequenties deze actie exact heeft voor de St. Jan, zult u begin deze week via 
de mail vernemen.  
 
Team St. Jan 

Mededelingen groepen 

Algemeen Nieuws 

Uitstapje brandweer groep 2 
 
Ons jaarlijks uitstapje met de 
brandweer voor groep 2 staat dit jaar 
gepland op woensdag 5 juli. De 
kinderen worden gewoon om 8.30 
uur op school verwacht. 
 
We vertrekken samen na het fruit 
eten vanuit school om 10.15 uur met 
de auto. 
 
Om ongeveer 11.15 uur begint het 
waterfeest op het evenemententerrein 
in Leende bij de brandweerkazerne, 
waar ouders welkom zijn om te 
komen kijken. Kinderen krijgen nog 
allemaal een uitnodiging mee. (deze 
is inmiddels per mail verstuurd) 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=4PTxFMwLfUwwPKeH_Asy51_uzEa7ywCqvJDtRDJ0yKRrunXMGa_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.pofront.nl%2f
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Algemeen Nieuws 

Het volgende Jannemanneke verschijnt op: 
Maandag 26 juni 2017 

Aanleveren van kopij graag vóór donderdag 22 juni 
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Informatie Kermisfietstocht – 20 juni 2017 
 
Beste ouders, 
 
Op 20 juni (kermisdinsdag) organiseert Buurtschap Strijp volgens traditie haar jaarlijkse 
dorpsfietstocht. Omdat dit een gewone schooldag voor ons is, maar wij wel graag de traditie in 
stand willen houden, zullen we met alle kinderen van school weer gezellig meedoen. Omdat veel 
ouders, grootouders, buren en andere bekenden meefietsen op deze tocht, willen we u als ouder 
de volgende keuze geven: 
 
De kinderen van groep 5 t/m 8 
 
U kunt kiezen:  

• uw kind fietst met u als ouder, grootouder, of andere bekende mee 
• uw kind fietst onder leiding van school mee 

 
De kinderen van groep 1 t/m 4 
 
U kunt kiezen: 

• uw kind fietst met u als ouder, grootouder, of andere bekende mee 
• uw kind gaat in de huifkar mee, onder leiding van school 

 
Voor de organisatie wil Buurtschap Strijp graag weten op hoeveel deelnemers we ongeveer 
moeten rekenen. Vandaar dat we u nu al vragen om een keuze te maken. 
 
De dag zal er als volgt uitzien: 
 
8:30 uur  alle kinderen worden op school verwacht 
10:30 uur  kinderen die met hun ouders meefietsen worden door hun ouders in school 

opgehaald en blijven de rest van de dag onder verantwoording van hun ouders (zij 
komen dus niet meer terug op school) 

10:45 uur  alle andere kinderen (groep 5-8) fietsen met de leerkracht mee/groep 1-4 komt 
met de huifkar naar de pauzeplek 

rond 14:00  de kinderen die met de leerkracht mee zijn komen weer terug op school 
15:00 uur  de kinderen die met de leerkracht meegegaan zijn worden op school opgehaald 
  
(Het is evt. mogelijk om (bij meerdere kinderen) de oudere kinderen wel zelf mee te nemen tijdens 
de fietstocht, maar de jongeren met de huifkar mee te laten gaan. Voorwaarde is wel dat uw 
jongste dan om 15:00 uur op school opgehaald moet worden…….) 
 
Graag willen we z.s.m. uw keuze via de mail ontvangen: infostjan@skozok.nl 
Graag als volgt: 
Naam kind(eren): 
0 fietst met ouders en/of anderen (niet met school) 
0 fietst met school (gr 5-8) 
0 gaat met de huifkar mee (gr 1-4) 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u terecht bij Monique…… 

Algemeen Nieuws 

mailto:infostjan@skozok.nl
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Jarig in juni 

In de maand juni willen wij de volgende jarigen van harte feliciteren: 

Datum Jarige 
Vrijdag 2 juni Elle van Meijl 

Joppe van Dijk 
 

Zaterdag 3 juni Juf Miriam 
 

Zondag 4 juni Malin Velthuis 
 

Vrijdag 9 juni Ties Sleddens 
 

Zaterdag 10 juni Mike Zwartbol 
 

Woensdag 14 juni Juf Rian 
 

Zaterdag 23 juni Juf Monique 
 

Maandag 26 juni Luus van der Palen 
 

Dinsdag 27 juni Juf Imke 
Roos Maas 
Sophie Plaat 
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HULP GEVRAAGD! 

Post/Bijlage: 
 
1. - 

Agenda 

Adresgegevens: 
St. Jan Baptistastraat 1 
5595 GN Leenderstrijp 

Tel: 040-2061399 
infostjan@skozok.nl - www.stjanleende.nl 

Datum 
 

Tijd Informatie 

Ma 19/6  Vrij i.v.m. studiedag 
leerkrachten 

Di 20/6  Kermis-fietstocht  
Ma 26/6  Schoolfoto’s 
Vr 30/6 10.30 – 12.15 Doorschuifochtend 
Wo 5/7  Groep 2 brandweer uitje! 

Groep 3-6 muziekochtend bij 
de fanfare 

Do 6/7  musical groep 8 en 
afscheidsavond voor groep 8 
met hun ouders 

Di 11/7  Vliegen groep 8 
Wo 12/7  Afscheidsviering voor alle 

kinderen en ouders 
Do 13/7  Laatste schooldag en start 

zomervakantie 
Vr 14/7 vrij Calamiteiten dag – vrij indien 

hiervoor geen gebruik is 
gemaakt i.v.m. calamiteiten. 
Start zomervakantie 

Ma 28/8 8.30 uur Weer naar school 
	  

Was en sop-ouders groep 1-2: nog maar enkele weken en dan is het schooljaar alweer voorbij. Dat 
betekent dat het tijd wordt om het materiaal in groep 1-2 een sopje te geven. Vanaf woensdag 21 juni 
krijgt uw kind materiaal mee naar huis om te poetsen.  Het is fijn als de materialen in de week van 3 juli 
weer schoon terug op school zijn. Er zit ook een briefje bij met tips bij het poetsen van de materialen.  
 
Alvast bedankt!  
Groeten juffen van groep 1-2  
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