Info Bron
Weekoverzicht
Maandag 11 december
Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Amersfoort-Vathorst
Donderdag 14 december
7 december 2017
Vrijdag 15 december
Uitgave 7, jaargang 10
Maandag 18 december
Colofon:
Dinsdag 19 december
Redactie:
Woensdag 20 december
MT, Catherine van Dord en
Astrid Vianen
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Redactieadres:
Infobron.atlantis@meerkring.nl

Kerst versieravond voor ouders
Lerarenstaking, school is gesloten.

Kerstbuffet op school 18.00 – 19.00 / 19.15 uur
Start Kerstvakantie 12 uur

Staking 12 december
InfoBron is een informatiebulletin voor ouders en
leerlingen van openbare
basisschool Atlantis. De
nieuwsbrief wordt twee
wekelijks op donderdag via
e-mail aan de ouders
verstuurd en is tevens op de
website www.obsatlantis.nl
te bekijken. Ouders die geen
beschikking hebben over
internet, kunnen bij de
administratie een papieren
exemplaar aanvragen.
E-mailadres ziekmelden:
ziekmelding.atlantis@meerkring.nl
E-mailadres OR:
ouderrraad.atlantis@meerkring.nl
E-mailadres MR:
medezeggenschapsraad.atlantis@
meerkring.nl

OBS Atlantis
Oceaan 4
3825 WC Amersfoort
033-494 8840
@InfoAtlantis

Wellicht heeft u reeds vernomen via een eerder verstuurde mail of het landelijke
nieuws dat er op dinsdag 12 december door medewerkers in het primair onderwijs
in Nederland wordt gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front
(waaronder de PO-Raad) hebben op dinsdag 7 november een ultimatumbrief voor
nieuwe acties overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. Op 5 december
bleek dat er geen nieuwe toezeggingen worden gedaan door de regering. De
middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt voor het basisonderwijs
worden als te weinig en te laat beoordeeld. De vakbonden roepen het
onderwijskundig personeel op om te staken, het is een individueel recht van
leerkrachten om daar aan deel te nemen. Op Atlantis is de stakingsbereidheid
hoog, hierdoor is het niet mogelijk de school te openen op 12 december.
Welke eisen liggen op tafel?
De belangrijkste eis die op tafel ligt is vermindering van werkdruk, dat kan
bijvoorbeeld in de vorm van kleinere klassen of meer ondersteuning. Het is goed
om even terug te gaan in de tijd, naar de intrede van Passend onderwijs in 2014.
Dit is namelijk mede een reden dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Werken
in het onderwijs is meer dan lessen voorbereiden, geven en nakijken en 12 weken
vakantie per jaar kennen wij echt niet. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij
scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn
om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek

te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale
samenwerkingsverbanden.
In de klas gingen leraren voor de invoering van passend onderwijs ook al om met
verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld tussen intelligentieniveaus en
leerstijlen, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. Omgaan met
diversiteit is dan ook niet nieuw. Het maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend,
maar soms ook lastig. Voor leraren is de uitdaging om de verschillen te zien en te
bedenken wat de leerling nodig heeft en daarop te anticiperen. Zij kunnen dat
bijvoorbeeld doen door verschil te maken tussen instructies, werkvormen of in de
manier waarop zij leerstof aanbieden. Dit vraagt om veel afstemming intern en
extern en ook administratieve handelingen. Ieder kind verdient de begeleiding die
voor hem of haar goed is, leerkrachten willen dit graag kunnen bieden. Onze lat
ligt hoog! Extra handen en kleinere klassen maken dat we ons meer competent
kunnen voelen in de begeleiding en dat werkt positief op de ontwikkeling van
kinderen en de ervaring van werkdruk.
Een tweede eis is een beter salaris, PO-front spreekt vaak over een eerlijk salaris.
Een eerlijk salaris in de onderhandelingen is een salaris vergelijkbaar aan HBOgeschoolden werkzaam in het voortgezet onderwijs (VO). De kloof in salaris tussen
PO en VO is groot en dat voelt onrechtvaardig. Het is goed om hier meer gelijkheid
in te krijgen, ook om in de toekomst interessant te zijn voor mensen die de
overstap overwegen naar het onderwijs vanuit bedrijfsleven of HBO-opleiding, de
lerarentekorten lopen snel op.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn over wat ons verder drijft om
op 12 december te gaan staken! Het team van Atlantis is tussen 11 en 14 uur op
de stakingsdag in winkelcentrum Vathorst om hierover met u in gesprek te gaan
onder het genot van een kopje chocolademelk. Er zijn namelijk zoveel “kleine”
redenen waarom wij gekozen hebben voor het meest leuke beroep van de hele
wereld. Een uitnodiging hiervoor kunt u van ons op maandag tegemoet zien. We
willen naast de eisen namelijk zeker ook een positief geluid laten horen waarom
wij elke dag opnieuw genieten van de uitdagingen waar wij samen met u voor
staan. Komt u langs?
Tot slot: Het team van Atlantis realiseert zich dat de staking heel lastig kan zijn
voor ouders, omdat er opvang voor de kinderen geregeld moet worden. We
denken graag met u mee om tot oplossingen te komen. In de bijlagen van de op 5
december verzonden mail treft u leuke aanbiedingen aan voor kinderopvang op
12 december. Mogelijk is dit iets voor uw kind(eren)?

Bezoek Sinterklaas
Maandag was het groot feest op Atlantis, want Sint en
zijn Pieten bezochten de school. Sint kwam aan op
Amerigo en ging daarna bij alle kleuters en de kinderen
in de groepen 3 en 4 op bezoek terwijl de kinderen van
de groepen 5 t/m 8 hun surprises uitpakten die ze voor
elkaar gemaakt hadden. Daarna gingen ook de kinderen
van de groepen 5 t/m 8 bij de Sint in de gymzaal op
bezoek. Het was een gezellig en vrolijk feest. Wij willen
iedereen die geholpen heeft met de organisatie heel
hartelijk bedanken!

Kerst
Achter de schermen is de Kerstcommissie alweer heel druk bezig met het
organiseren van de Kerstversiering, het Kerstbuffet en de Kerstborrel voor ouders.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Inschrijven broertjes en zusjes
Denkt u er aan om jongere broertjes en zusjes op tijd in te schrijven? Wij merken
dat wij op dit moment veel aanmeldingen ontvangen van nieuwe leerlingen en dat
de wachtlijsten groeien. Als u verzekerd wilt zijn van een plekje voor uw jongere
kind, ontvangen wij de inschrijving graag voor de tweede verjaardag. Een
aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij de administratie via
administratie.atlantis@meerkring.nl.
Kinderpostzegelactie
De kinderen van de groepen 6/7, 7A, 7B en 7/8 hebben samen dit mooie bedrag
bij elkaar gebracht voor de Kinderpostzegelactie. Wat een prachtig resultaat,
gefeliciteerd!

Ingezonden berichten:
Trouwe tijgers staan samen sterk
In de bijlage vindt u een flyer over een groepstraining voor kinderen van 4 t/m
7 van gescheiden ouders: Trouwe tijgers staan samen sterk!
Kerstvakantie bij Ska-kinderopvang
De bso is een leefgemeenschap waar kinderen zich welkom voelen, zichzelf
kunnen zijn en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, de groep en hun
omgeving. De kinderen ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!
In de kerstvakantie besteden we hier bij Ska Kinderopvang speciale aandacht aan.
We gaan onder andere samen gezellig Oud & Nieuw vieren, andere culturen
ontdekken en mensen in onze omgeving blij maken. Kijk voor het programma van
dag tot dag op www.ska.nl/bsothemasamenopdewereld of op de flyer in de bijlage
bij deze nieuwsbrief.
Het bso-team van Ska Kinderopvang

Het team van obs Atlantis wenst u alvast een fijn weekend.

