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Dr. Landmanschool
Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn. Wij zijn trots op
hetgeen wat we samen voor elkaar weten te krijgen. Samen zijn we uniek.

____________________________________________________

Mogelijke staking: vrijdag 13 april
Vrijdag 13 april is door PO Front aangekondigd als mogelijke stakingsdag voor Brabant en
Limburg. Op dit moment wordt op bestuursniveau nog overleg gepleegd over de gevolgen
voor het personeel. Daarna zal het personeel van onze school besluiten hoe zij deze dag
vorm willen geven, omdat staken alCjd een individuele keuze is. Pas dan kunnen we
vertellen wat het betekent voor de kinderen op die dag.
Gelukkig is er al geld beschikbaar gekomen voor het verminderen van de werkdruk bij
leerkrachten. We zullen dit geld zo besteden dat het ook daadwerkelijk bijdraagt aan een
lagere werkdruk voor leerkrachten. De leerkrachten hebben hier zelf ook een belangrijke
stem in.
Een andere eis, die nog overeind staat, is een eerlijk salaris. EssenCeel, omdat het
lerarentekort nu al merkbaar is. Op www.lerarentekorCsnu.nl kunt u zien hoeveel scholen
op dit moment al te maken hebben met het feit dat er geen leerkracht te vinden is. Ook
onze school staat al ergens in de lijst. We hebben enige Cjd geleden groep 8 thuis moeten
laten, omdat we geen passende vervanging hadden voor de groep. Daarnaast hebben we
gevraagd of onze intern begeleider, Mart, voor de klas wil gaan staan. Ook hebben we
groepen op moeten splitsten, omdat we geen vervanging hadden. Het lerarentekort is dus
ook merkbaar in Helvoirt. We kunnen door de ﬂexibiliteit van ons personeel vaak
oplossingen vinden, maar we maken ons zorgen over de toekomst.
Of wij 13 april gesloten zijn? Die vraag kan ik nu nog niet beantwoorden. Zodra daarover
meer duidelijkheid is, hoort u van ons.

Enquete Werken met kwaliteit

Binnenkort:

Vorige week heeO u met velen gehoor gegeven voor het invullen van de
tevredenheidsenquête. Van de 227 respondenten hebben er 145 ingevuld. Een respons
van 63 procent, enorm bedankt daarvoor! De uitslag van de enquête wordt besproken met
het team en de MR. Ook de uitslag van de leerlingen wordt besproken met de
leerlingenraad. De vervolgacCes hieruit wordt u later over geïnformeerd.

28 maart
Paoseieren
ophalen

Om vast een beeld te geven van de uitslag. De waardering lag tussen de 1 en de 4 en de
gemiddelde scores waren als volgt:
Vanuit de leerlingen: 3,16
Vanuit de ouders 3,11
Vanuit de leerkrachten 3,25

29 maart Grote
rekendag
30 maart
Studiedag

Scores om trots op te zijn! We zullen dan ook zeker even sClstaan bij deze mooie uitslag
voor we weer verder gaan in de ontwikkelingen.
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Afspraak ophalen van de kinderen groep 1 t/m groep 4
We hebben de afspraak dat de ouders van deze groepen op het schoolplein binnen de
hekken de kinderen opwachten na schoolCjd. Fijn dat vele ouders dit ook echt doen! Zodat
de leerkrachten goed zicht kunnen houden met wie de kinderen naar huis gaan. Zou u ook
thuis met uw eigen ouders deze afspraak willen bespreken. We ervaren dat oma’s en opa’s
van de kinderen niet op de hoogte zijn van deze afspraak.
Om de doorstroom de bevorderen op het plein heeO de gemeente toegezegd dat ze nu op
korte termijn de poortjes gaan vervangen aan de voorkant van het plein. Ze gaan een
bredere poort plaatsen om zo de doorstroom te verbeteren.
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