
 

 

 
 

WINGERDBERICHT - SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Agenda 
 

Maandag t/m 

vrijdag  

21 oktober t/m 

25 oktober 

Herfstvakantie 

Woensdag 30 oktober Luizencontrole 

Maandag 4 november Studiedag team 

Dinsdag 5 november Gespreksavond 

Woensdag  6 november Staking 

Zaterdag 9 november Concert leerlingen groep 3,4 en 5 

Donderdag 14 november Gespreksavond 

Woensdag 20 november Werkochtend groep 1 t/m 3, deze leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 29 november Pietenochtend groep 1 t/m 4 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest 

 

Nieuwsberichten 
 

Staking woensdag 6 november  

Zoals u ongetwijfeld weet is het onderwijsveld regelmatig in rep en roer door ernstig 

personeelstekort. Ook vragen de onderwijsbonden om meer aandacht voor salariëring en het 

verminderen van werkdruk.  

Gericht op versterking van het beroep en imago van de leerkracht én vermindering van het 

personeelstekort is ook PCBO Voorst actief. We streven naar een hoge kwaliteit, laag 

ziekteverzuim en zoveel mogelijk vervangende krachten indien dit nodig is. Dat lukt best goed, 

maar toch blijft de nood hoog. We vragen dan ook opnieuw landelijk aandacht voor ons beroep. 

De onderwijsbonden zijn afgelopen woensdag in gesprek geweest met de minister van onderwijs 

en de premier. Doel van dit overleg was toezeggingen ontvangen voor maatregelen die ervoor 

zorgen dat het beroep van leerkracht aantrekkelijker wordt (voor aspirant leerkrachten), waarmee 

we hopelijk meer leerkrachten kunnen aantrekken en het salaris verbeterd kan worden. 

Een ander doel was om een nieuwe onderwijsstaking te voorkomen. Een nieuwe staking staat 

namelijk al gepland, op woensdag 6 november a.s. 

De conclusie is dat er nog geen toezeggingen zijn gedaan die ervoor zouden zorgen dat de 

staking van de baan is. 

Er is een ultimatum gesteld aan de minister en de premier. Zij hebben nog de kans om te 

reageren t/m 21 oktober.  



 

Het is aannemelijk dat de staking doorgaat op woensdag 6 november gaat dus door en het team 

van de Wingerd doet hieraan mee. Dit betekent dat de school is gesloten en er geen les wordt 

gegeven.  

Mochten er toch ontwikkelingen zijn, dan zullen we u hierover zo snel mogelijk berichten.  

We hopen u met dit bericht in ieder geval voldoende geïnformeerd te hebben. 

Alvast een goede herfstvakantie! 

Namens het team, Arjan Wierenga 

Studiedag 4 november 

Vanwege de aanwezigheid van meerdere teamleden op de begrafenis van afgelopen maandag is 

de teamstudiedag niet doorgegaan. Deze studiedag wordt verplaatst naar maandag 4 november. 

De leerlingen zijn dan vrij.  

 

Communicatie 

Communicatie kan altijd beter. Dat geldt ook voor onze communicatie. Het speerpunt voor de 

komende periode is het verbeteren van communicatie met ouders. Om een beginsituatie vast te 

stellen zetten we eerst een poll uit op maandag 28 oktober. U kunt hierin kort aangeven wat u 

goed vindt en welke aspecten van communicatie u voor verbetering vatbaar vindt. U heeft tot 

woensdag te reageren op de poll. We hopen en gaan uit van een grote respons. Hoe beter de 

communicatie tussen ouders en school en andersom, des te beter is het voor de ontwikkeling van 

uw kind(eren).  

 

Website 

De nieuwe website zal in week 45 de lucht in gaan.  

 

 


