
 

 

 

 

WINGERDBERICHT 12 - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

Vrijdag  7 februari Rapport 

Maandag 10 februari Alle leerlingen vrij, team analyseert toetsen 

Donderdag  13 februari Parro  downloaden 

Donderdag en 

Dinsdag 

13 en 18 februari Gespreksavonden 

Vrijdag 14 februari Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag  21 februari Studiedag team met hele Stichting, alle leerlingen zijn vrij 

Maandag t/m 

vrijdag 

24 t/m 28 

februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 2 maart Start instroomgroep  

Woensdag  25 maart en 1 

april 

Talentenworkshops groep 5 t/m 8 

Vrijdag  3 april Talentenworkshop groep 1 t/m 4 

Woensdag 8 april Schoolvoetbal groep 8 

Donderdag 9 april Paasontbijt in de groep 

Vrijdag 10 april Goede vrijdag, de leerlingen zijn vrij 

Maandag 13 april Tweede Paasdag, de leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 17 april Koningsspelen 

Maandag t/m 

vrijdag 

27 april t/m 8 

mei 

Twee weken meivakantie 

 

Nieuwsberichten 
 

Klasbord wordt Parro 
 
Na een aantal testweken zijn de ouders die hebben meegedaan en het team enthousiast geraakt. 
We schaffen Parro dus aan. We gaan dus over van Klasbord naar Parro.  
 
Parro is een ‘communicatie-app’ die gekoppeld is aan ons leerlingadministratiesysteem Parnassys. 
Parro is een app die u gratis kunt downloaden in de app-store. Wanneer u als zoekterm ‘Parro’ 
intoetst ziet u de volgende afbeelding:  
 
In deze app: 
 

- Kunnen de leerkrachten u een bericht sturen; 
- Kan de leerkracht een agenda-item zetten, zodat u herinnerd wordt aan een bepaalde 

activiteit; 
- Kunt u zich, indien nodig, voor een bepaalde activiteit aanmelden; 
- Kunt u zelf het 10 minutengesprek plannen op een tijd die u het beste uitkomt; 

 



 

 
We kiezen ervoor om aan het begin van het volgende cursusjaar uw AVG- voorkeuren opgeven. 
We gaan de huidige opties dit jaar eerst evalueren. Dit leidt waarschijnlijk tot wijzigingen. 
 
Wij verzoeken u om voor aanstaande donderdag  13 februari de Parro-app te downloaden. U 
ontvangt dan op donderdag 13 februari via de leerkracht een uitnodiging met een speciale  
koppelcode voor u kind(eren).  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Volgende week woensdag ontvangt u de handleiding over Parro.  
 
Staking  
Op de stakingsdagen hebben we als team  het gesprek met elkaar gevoerd over de werkdruk. In 
groepen hebben we met elkaar vastgesteld waar we piekbelastingen in werkdruk ervaren en wat 
de interventies kunnen zijn.  
 
Naast de werkdruk hebben we gestaakt voor een hoger salaris. We vinden het oneerlijk dat 
docenten in het V.O. meer verdienen dan in het P.O. (Het was prettig dat minister Slob de 
uitspraak in een talkshow deed dat de volgende CAO-onderhandeling hierop gericht moest zijn). 
 
Tot slot hebben we ook gestaakt voor oplossingen voor het lerarentekort. We prijzen onszelf 
gelukkig met het feit dat het hier nog niet echt voelbaar is, alhoewel dit wel steeds meer begint te 
komen. Maar we zijn solidair met de rest van het land, met name in de grote steden. (In 
Amsterdam was er al aan het begin van het jaar (!) een tekort van 400 leerkrachten) 
  
Nieuwe bestuurder: Alinda Huistra 
Op 1 januari is Alinda Huistra (44 jaar) begonnen als nieuwe 
bestuurder van Stichting PCBO Voorst. Alinda is afkomstig uit 
Oosterbeek en sinds 2015 directeur van de Examenstichting 
GroenNorm. Daarvoor heeft zij meerdere functies bekleed, 
waaronder die van directeur/ kwartiermaker in het p.o., senior 
onderwijskundig beleidsadviseur en docente pedagogiek en 
onderwijskunde in het HBO.  
  
Reminder: Vrijwillige ouderbijdrage cursusjaar 2019-2020 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

  

Veel ouders hebben de ouderbijdrage inmiddels overgemaakt maar mocht u nog niet in 

de gelegenheid zijn geweest, volgt hier het verzoek om dit alsnog te doen. 

 

U kunt het bedrag overmaken of gemakkelijk via Tikkie betalen. klik op deze link 

https://tikkie.me/pay/ni8m697o69t4osbod1t5, kopieer die in je browser of scan de QR-

code hieronder in uw Tikkie-app en betaal veilig en eenvoudig online. 

 

Heeft u niet de mogelijkheid om via Tikkie te betalen, kunt u het bedrag ook 

overmaken op IBAN NL02RABO 03628.29.586 t.n.v. Stichting P.C.B.O. Voorst te 

Twello.  

 

https://tikkie.me/pay/ni8m697o69t4osbod1t5


 

Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Bel of mail Arjan Wierenga, zodat er gezamenlijk 

naar een oplossing kan worden gezocht. Bijvoorbeeld betalen in termijnen of uitstel van 

betaling. 

  

Uw bijdrage is belangrijk om alle extra’s voor de kinderen te betalen. Alvast hartelijk 

bedankt!  

 

Namens alle leerlingen en de Oudercommissie, 

 

 
 

Gespreksavonden 
Deze vinden 13 en 18 februari plaats. Denkt u eraan uw kind mee te nemen in de groepen 5 t/m 8? 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen erbij zijn. Het gaat om hun ontwikkeling, hun 
leerproces. Door hen hier (mede) ‘eigenaar’ van te maken wordt dit meer gedragen. We praten 
met elkaar en niet over elkaar. 
Het kan incidenteel wel voorkomen dat een onderwerp niet geschikt is om in het bijzijn van uw 
kind te bespreken. Het is dan prima om uw kind te vragen een gedeelte van het gesprek even naar 
de gang te gaan.  
 
Schoonmaak toiletten 
Via de medezeggenschapsraad zijn er een aantal klachten binnengekomen over de hygiëne in de 
toiletten. Vanaf maandag worden de toiletten nu dagelijks door Franci (conciërge) extra 
schoongemaakt tijdens de lesdag. Ook zijn er afspraken gemaakt over de structurele 
aanwezigheid van toiletrollen. Dit wordt ook dagelijks aangevuld en gecontroleerd. 
 
Uiteraard heeft hygiëne ook te maken met het gedrag van onze leerlingen. We willen u vragen of u 
‘toiletbezoek’ bespreekbaar wilt maken met uw kind(eren), waaronder het spaarzaam omgaan 
met toiletpapier, tissues en het wassen van de handen na het toiletbezoek. Dit zullen de 
leerkrachten in de klas ook nogmaals doen.  
  

 


