
Vanuit de school 

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met 
de invulling van de taak Intern Begeleider. Zoals u in 
de vorige Kattenbel hebben kunnen lezen is Esther 
Kamer na de herfstvakantie gestart als teamleider. 
Hierdoor kwam de vacature voor Intern Begeleider vrij. 

Sinds de zomervakantie heeft Lisanne 
Marcus één dag in de week enkele taken 
van de Intern Begeleider op zich geno-
men. Vanaf volgende week zal Lisanne 
alle taken van de Intern Begeleider invul-
len. 

Natascha Tammens zal samen met 
Lisanne groep 4a   begeleiden. Nata-
scha is al ruim twee jaar verbonden 
aan de Breede Hei als vaste invalster 
en is meegenomen met alle teamont-
wikkelingen. Marion Imming-Siteur 
zal niet meer wekelijks groep 4 bege-
leiden, zij gaat de groepen 4, 5 en 6 
ondersteunen. 

In de vorige Kattenbel hebben we u geïnformeerd over 
de vak experts, wij willen u ook graag informeren over 
de taak Intern Begeleider. 

Ondersteuning  

De Interne Begeleider richt zich vooral op de ontwik-
keling van ondersteuning, coördinatie en uitvoering 
van ondersteuning en de begeleiding van leerkrach-
ten. De Intern Begeleider leidt samen met de groeps-
leerkracht het proces van ondersteuning/begeleiding 
waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
van het kind centraal staan. Door continu af te stem-
men op deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
sluiten we aan bij de mo-
gelijkheden van het kind 
en streven we ernaar om 
de leeropbrengsten opti-
maal te laten zijn. De ver-
antwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van het kind 
blijft te allen tijde bij de 
groepsleerkracht. De In-
tern Begeleider zal 
steeds een begeleidende 
en adviserende rol ver-
vullen. 
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Agenda 
05 dec. Sinterklaasfeest 

12 dec. Staking 

20 dec. Kerstviering 

09 feb. Carnaval 
16 februari Rapport 1 

19 t/m 22  februari Ontwikkelingsgesprekkenweek 

28 maart Grote rekendag 

29 maart Paasviering 

20 april Koningsspelen 

17 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

24 mei Schoolreis groep i. t/m 3 

29 mei t/m 1 juni Avond4daagse Hoogland 

20 t/m 22 juni Kamp groep 8 

27 juni Ontwikkelingsgesprek 3 

04 juli Kennismakingsochtend 

nieuwe groep en VO 0

6 

Eindejaarsactiviteit 

0

6 

Rapport 2 

1

0 

Afscheid groep 8 / Musical 

Kattenkreet 
 

Uit zijn dak gaan. 
(Erg veel plezier hebben.) 

 

 
 

‘Meester, er gebeuren vreemde dingen!’ 

Wij delen regelmatig berichten met u. 
De Breede Hei is te vinden op: 

 

www.breedehei.nl 
 

maar ook op: 
 

 
 

Om ons te volgen klik op het logo. 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/


Staking 12 december 
 

U heeft vast al gehoord of gelezen dat de onderwijsbon-
den hebben afgesproken dat zij in gesprek zullen gaan 
met de nieuwe minister van onderwijs. Binnen het ba-
sisonderwijs wordt gesproken over meer geld voor het 
verminderen van de werkdruk en salarisverhoging. Het 
overleg hierover vindt in de komende periode plaats. 
Wanneer dit gesprek te weinig oplevert, zullen de bon-
den weer een staking uitroepen en wel op dinsdag 12 
december. In de week van 4 december wordt dit duide-
lijk. Natuurlijk willen wij dit overleg afwachten, maar we 
begrijpen ook, dat we u als ouder met een groot pro-
bleem opzadelen als we pas enkele dagen van tevoren 
laten weten wat onze school doet. Vandaar dat we als 
team een besluit hebben genomen. Hoewel we zelf als 
team van de Breede Hei het middel staken niet toejui-
chen, moeten we onze stem laten horen. Elke leerkracht 
heeft stakingsrecht. De meerderheid van de teamleden 
heeft aangegeven, dat zij deel zullen nemen aan de sta-
king, wanneer deze door de bonden wordt uitgeroepen. 
Dit betekent, dat u er vast rekening mee kunt houden, 
dat de school op dinsdag 12 december gesloten is. 
Misschien denkt u: “Waarom staken, er is in het regeer-

akkoord toch geld opgenomen voor het basisonderwijs?” Dat klopt, er zijn toezeggingen gedaan 
t.a.v. de werkdruk en het salaris van leerkrachten. Het toegezegde bedrag ligt echter ver onder 
het gevraagde bedrag. Daarnaast zijn de toegezegde gelden voor werkdrukverlaging (430 mil-
joen) grotendeels pas beschikbaar in 2021, terwijl de werkdruk nu door veel leerkrachten en leer-
lingen gevoeld wordt. 
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/problemen-primair-onderwijs-te-groot-stapjes-
kabinet-te-klein   
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onverantwoord-kabinet-bezuinigt-toch-op-on-
derwijs   

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs nu en in de toekomst te waarborgen zijn er maat-

regelen nodig. 

1. Er wordt een groot tekort aan leerkrachten verwacht; het beroep van leerkracht moet aantrek-
kelijker worden. Te weinig mensen kiezen voor de pabo. Studiekiezers laten een loopbaan in 
het primair onderwijs veelal links liggen: elders is meer te verdienen met minder intensief werk. 

2. Invallers. Bij ons op de Breede Hei: Het is nu al heel moeilijk om aan geschikte invallers te 
komen. Wanneer bij ons een leerkracht een aantal dagen ziek wordt, hebben wij op de Breede 
Hei een probleem met het regelen van geschikte inval. De lijst met vaste, volledig beschikbare 
invallers wordt steeds kleiner. Als er geen invaller beschikbaar is moeten we kinderen verdelen 
over de groepen (meer werkdruk), of in het ergste geval klassen naar huis moeten sturen. 

3. De werkdruk in het Primair Onderwijs is erg hoog. Eén op de vier leraren krijgt te maken met 
een burn-out. 

4. Er is scheefgroei in de salariëring. In het VO zit een leerkracht met dezelfde opleiding en de-
zelfde bevoegdheden 1 of meer salarisschalen hoger dan in het PO. Dit moet gelijk getrokken 
worden.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs0dyjqdLXAhUSpKQKHYNKB0kQjRwIBw&url=https://www.loesje.nl/staken-in-het-onderwijs/&psig=AOvVaw3bV1UCH6icejjuLjUtE6LJ&ust=1511444893077975


5. De financiële toezeggingen die inmiddels wel zijn gedaan, komen uiteindelijk pas in 2021 be-
schikbaar; dat is te laat. 

Wij hopen op uw begrip. 

Team de Breede Hei 

Heerlijk avondje 
 
Maandag 20 november is de school met een grote groep ouders omgetoverd tot een feestelijk 
gebouw. Behalve dat het heel gezellig was is er hard gewerkt om dit resultaat te verkrijgen. Vele 
handen maken licht werk. Alle ouders en leden van de werkgroep Sint hartelijk dank voor jullie 
medewerking. 
 

 





 
 













 
 
 



 
Lijkt het je leuk om Kerstavond, 24 december, 

te zingen in een écht koor? 
Het kinderkoor Sint Maarten vindt het héél 
leuk om met een groot koor te zingen tijdens 
de familieviering op Kerstavond om 19.00 uur. 

 
De kerk is dan prachtig versierd 
en er komen heel veel mensen. 

En JIJ mag dan in het koor mooie kerstliedjes 
zingen! Gaaf, toch? 

 
We gaan natuurlijk eerst goed oefenen: 

op 4 en18 december zijn de repetities, van 
17:00 tot 18:00 in de st Martinuskerk. 
Je kunt je aanmelden bij Bart Albers. 

Bart_albers@hotmail.com 
 

Doe je mee? Je bent van harte welkom! 

 

mailto:Bart_albers@hotmail.com

