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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Vervanging  

3. Typeles 

4. Afsluiting schoolthema 

5. GGD groep 7 

6. Ouderhulp 
 

1. Agenda komende weken 

• 13 september: MR vergadering 

• 23 september: Scoop 3, Afsluiting schoolthema met ouders (zie ook punt 4). 

 

2. Vervanging 

Vorig schooljaar zijn er op landelijk niveau wijzigingen geweest rondom beleid vervangingen. 

Binnen onze besturen hebben wij in beeld gebracht welke gevolgen dit heeft en vooral welke 

verplichtingen wij hebben aan personeelsleden die vervangen. 

Een belangrijk aspect is het aantal keer dat invalkrachten mogen vervangen. Dat is maximaal 

6 keer; bij een griepgolf is dit aantal snel gehaald. Bij een zevende aanstelling hebben wij 

verplichtingen (= vaste aanstelling) en komen wij dus op extra onkosten uit. Volgens deze 

nieuwe wet moeten we 6 maanden wachten alvorens wij weer ‘gebruik’  mogen maken van deze 

invalkracht.  

Naast problemen op wettelijk gebied zijn er ook weinig invallers te vinden. Jaarlijks zijn wij 

hard aan het werk om nieuwe invallers aan te trekken. Indien u mensen kent die voor de klas 

mogen staan en willen invallen dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u dat aan ons 

doorgeeft. 

In onderstaande link kunt u lezen wat een stichting in het zuiden van het land heeft gedaan. 

Ook wij hebben, vlak voor de zomervakantie, op tijd beleid gevoerd. Dat heeft echter 

vervelende consequenties. Bijvoorbeeld: een invalkracht die graag wil invallen, terwijl wij dat 

niet mogen doen ivm bovenstaande verplichtingen. Het is heel vervelend als wij door deze 

redenen een groep naar huis moeten sturen. Dat zullen wij zoveel als mogelijk is beperken. 

Uiteraard zijn wij volop bezig om beleid te maken hoe invalkrachten aan ons te binden.  

http://www.verus.nl/nieuws/roosendaalse-scholen-sturen-tientallen-invalkrachten-naar-huis 

3. Typeles 

In de bijlage de publicatie van de typeles waar u uw kind voor op kunt geven. De lessen 

worden gegeven op de Zevenster.  
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4. Afsluiting schoolthema: 

Het Sociaal-emotionele schoolthema “Iedereen is anders, samen zijn wij één” wordt 

afgesloten met een tentoonstelling en een paar optredens. Daarbij bent u vanaf 11.30 van 

harte welkom op school. Nadere informatie volgt in de week van 19 september 

    

5. GGD groep 7 

In de bijlage een flyer voor de ouders van de leerlingen van groep 7. Dit heeft te maken met 

het preventieve gezondheidsonderzoek door de GGD.  

 

6. Ouderhulp 

Dank aan alle ouders die zich al hebben opgegeven voor ouderhulp op welk terrein dan ook. 

Speciaal voor de workhops hebben we nog een paar extra handen nodig. Daarom hieronder 

nogmaals de link. U kunt ook direct mailen naar info@icbkaleidoscoop.nl (ook voor aanvullende 

informatie). 

Heeft u een leuk idee om te gaan doen met de kinderen? Neem contact op! Maar ook een paar 

handen als extra hulp bij workshops zijn erg welkom, u hoeft niet het wiel uit te vinden! Heel 

hartelijk dank alvast voor uw interesse.  

Klik hier om het formulier te openen (als de link niet werkt kunt u via de homepage op de 

website ook bij het formulier komen.  
 

 
Met vriendelijke groet 

Het team van Kaleidoscoop 


