
Updaten 
 
Beste ouders/verzorgers, 
We zitten nog midden in de drukke week van ontwik-
kelingsgesprekken. Nog eventjes en dan mogen de 
kinderen lekker uitrusten en weer opladen voor de vol-
gende periode.  
Ons onderwijs blijft in ontwikkeling. Tijdens de studie-
dag op 5 februari hebben we leskisten Wetenschap en 
Techniek bekeken, de leskisten zijn op dit moment in 
gebruik in diverse groepen. Volgend schooljaar gaat 
de Breede Hei starten met een Science Lab, waarin 
verschillende lessen van Wetenschap en Techniek, in 
één ruimte komen. U gaat hier nog meer over horen. 
Tijdens de studiedag hebben we het ook gehad over 
het verrijkings- en verdiepingsaanbod in de groep en 
de projectgroep. Op de website kunt u meer lezen over 
de projectgroep.  
De leerlingenraad is ook weer bij elkaar geweest, ze 
hebben gebrainstormd over goed onderwijs en zullen 
gefilmd gaan worden voor een gezamenlijke film van-
uit de KPOA scholen richting het nieuwe beleidsplan. 
Ze hebben ook gesproken over de open dag op 9 
maart. De kinderen van groep 8 zullen de belangstel-
lenden voor de open dag verwelkomen en rondleiden. 
Als er bij u in de buurt nog kinderen zijn die vier moe-
ten worden, nodig ze dan gerust uit voor 9 maart!  
Voor iedereen een fijne voorjaarsvakantie gewenst. 
 

Esther en Carmita 
 
Tevredenheidsonderzoek 
 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van 
ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepa-
len waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw me-
ning voor ons van belang. Om u in de gelegenheid te 
stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, 
waardevol en plezierig vindt aan onze school, en op 
welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, 
hebben wij besloten een oudertevredenheidsonder-
zoek te doen. Dit onderzoek wordt gelijktijdig uitge-
voerd met een tevredenheidpeiling onder personeel 
en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. 
Wij doen dit tevredenheidsonderzoek in samenwer-
king met het onderzoek,- en communicatieadviesbu-
reau voor het onderwijs ‘Scholen met Succes’. Het 
voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel 
en volstrekt anoniem verwerkt worden. Omdat de pei-
ling inmiddels al op 1700 andere basisscholen in Ne-
derland is afgenomen, kunnen de resultaten worden 
vergeleken met een landelijk gemiddelde. 
Op maandag 12 maart wordt u via email uitgenodigd 
om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. 
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Agenda 
09 feb. Carnaval 
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 
 

Een tevreden roker is geen onruststoker 
(Wie heeft wat hij wil, protesteert niet vlug.) 

 

 
 

‘Meester, waarom rookt u?’ 

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/


Als u niet kunt deelnemen aan een digitaal onderzoek dan zal de leerkracht ervoor zorgen dat u 
een papieren vragenlijst ontvangt. 
Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen.  
Eind april/ begin mei zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken. Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking. 
 
Privacy 
 
Vanuit de autoriteit persoonsgegevens gaat er een campagne starten om ouders er op te atten-
deren dat scholen zich ook hebben te houden aan de nieuwe privacy wetgeving van 25 mei 2018. 
Op de website van KPOA is er een nieuwsitem geplaatst waar vragen worden beantwoord en 
wordt aangegeven waar we op dit moment mee bezig zijn. 
http://kpoa.nl/nl/nieuws/281-privacy-binnen-kpoa  
 
Lerarentekort 
 
Het lerarentekort wordt steeds meer merkbaar, ook op de Breede Hei. Door de griepepidemie is 
dat nog duidelijker geworden. We doen al het mogelijke om groepen op te vangen als er geen 
invallers beschikbaar zijn. Tot nu toe hebben we een groep twee keer moeten verdelen en zijn er 
vier groepen naar huis gestuurd. Het vergt nogal wat kunst- en vliegwerk om dit te voorkomen. 
De vak experts die hun dag beschikbaar stellen, de onderwijsondersteuner en intern begeleider 
die voor de groep gaan, de 4e jaars student die onder verantwoording van een leerkracht voor de 
groep staat, een collega die extra komt werken. Helaas lukt het niet als MT voor de groep te staan 
vanwege de vele organisatorische zaken die gepland staan.  
U begrijpt dat al deze maatregelen het team extra belasten. Daarom zijn wij trots op ons team dat 
zich verantwoordelijk voelt voor alle kinderen, maar hebben we ook zorg voor ons team! 
Leerkrachten werken met een groot onderwijshart. Betrokkenheid bij de kinderen en het onderwijs 
is erg groot. Er zijn nu al veel scholen die met structurele tekorten kampen. Dat betekent veel op 
de werkvloer.  
 
Op de website lerarentekortisnu.nl laat zien hoe erg het op dit moment gesteld is met het leraren-
tekort. 
Om de goede kwaliteit van ons onderwijs nu en in de toekomst te waarborgen zijn er maat-
regelen nodig. 
Het lerarentekort is nu; het beroep van leerkracht moet aantrekkelijker 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. 
Invallers. Op de Breede Hei komen we bijna niet meer aan geschikte invallers. 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 invalpool is zo goed als leeg. 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. Onze stichting voor KPOA heeft een onderzoek gedaan naar het lera-
rentekort binnen 5 jaar. De verwachtte uitstroom en instroom van medewerkers is met elkaar 
vergeleken en dat is een verschil van 50 fulltime banen. Dat betekent dat als er niets gebeurt 
binnen 5 jaar 50 groepen leerlingen zonder leerkracht zitten. Onze stichting doet er alles aan om 
goed personeel te werven. Maar als er geen mensen zijn, dan hebben wij in de toekomst een 
groot probleem. Wij voeren als onderwijsveld niet voor niets actie, dit doen wij om de noodklok te 
luiden. Maar wij kunnen dat niet alleen. Helpt u ons mee voor de toekomst van onze kinderen? U 
kunt dat doen door u stem te laten horen via onderstaande link. 
https://investeerinprimaironderwijs.petities.nl/ 
De werkdruk in het Primair Onderwijs is erg hoog. Eén op de vier leraren krijgt te maken met een 
burn-out. Het geld dat nu vrijkomt, ongeveer 240 miljoen in schooljaar 2018/2019, kan worden 
ingezet om werkdruk te verminderen. Vanaf komend schooljaar krijgen wij per school ongeveer 
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35.000 euro extra te besteden, zodat we maatregelen kunnen nemen die de werkdruk verminde-
ren. Dit bedrag loopt op tot 65.000 euro per jaar. Het geld komt rechtstreeks bij de school terecht, 
samen met de medewerkers en de MR wordt er nagedacht over waar we het geld aan kunnen 
besteden om daadwerkelijk de werkdruk te verminderen. Dit akkoord laat zien dat het helpt om 
onze stem te laten horen. Het actie voeren was niet gelukt zonder uw steun. We willen u dan ook 
hartelijk bedanken voor deze steun!  
We zijn er nog niet. Het lerarentekort en de effecten die dat met zich meebrengt drukken zwaar 
op het primair onderwijs. Een eerlijk salaris is ook nodig om daar een oplossing voor te vinden.  
Er is scheefgroei in de salariëring. In het VO zit een leerkracht met dezelfde opleiding en dezelfde 
bevoegdheden 1 of meer salarisschalen hoger dan in het PO. Dit moet gelijk getrokken worden. 
 
Staking 14 maart 
 
Hoewel we zelf als team van de Breede Hei het middel staken niet toejuichen, moeten we onze 
stem laten horen. Elke leerkracht heeft stakingsrecht. De meerderheid van de teamleden heeft 
aangegeven, dat zij deel zullen nemen aan de staking. Dit betekent, dat u er vast rekening mee 
kunt houden, dat de school op woensdag 14 maart gesloten is.   
Wij realiseren ons dat wij weer een beroep doen op u! Wij gaan staken voor beter onderwijs en 
wij vragen uw hulp door uw kind thuis te houden. Door het werkdrukakkoord wat er nu al ligt, 
weten we dat actievoeren helpt!  
 

Team de Breede Hei. 
Geboren 
 

 



 
Het team en de kinderen van de Breede Hei feliciteren Juf Elles, haar man Martijn en broertje 
Jurre met de geboorte van hun jongste spruit Sepp Benjamin. 
 

Wees in je leven 

een warme zonneschijn, 

Dan zal ook je eigen leven 

niet zonder stralen zijn. 

 



 

COMING SOON! 
(april 2018) 

 
Een kidscafé voor jonge kinderen/baby’s en hun 

(groot)ouder(s),  

HIER in Kattenbroek! 

We starten met iedere woensdagochtend tussen 8.30-

10.00 uur een inloop (in het monumentale huisje aan 

de bekroning nr. 2, aan de andere kant van 

Emiclaer). 

Met regelmatig workshops als peutergym, yoga, mu-

ziek etc. 

 

Breng hieronder je stem uit voor de NAAM van dit 

initiatief! Welke spreekt jou het meeste aan? Welke 

vind jij het leukst? Je mag ook opmerkingen en aan-

vullingen opschrijven. Of leuke ideeën voor work-

shops kun je ook kwijt. DANK! En wie weet tot 

gauw in het inloopcafé voor kids en hun (groot)ou-

der(s)! 

 

 
 



 

 
 


