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Ouderavond 
We kijken terug op een gezellige en informatieve ouderavond. Er werd gestart met een uitleg over 
onze nieuwe methode “leskracht” waarmee we het projectmatig werken op onze school gedegen 
vorm gaan geven, door Martijn. Daarna heeft Jolette, voorzitter van de MR, verteld over de 
organisatie van BasisBuren, de stichting waar we deel van uitmaken, en vertelt over de stand van 
zaken met betrekking tot de profilering “Natuurlijk” De Klepper. Ze liet onder andere zien dat er 
steeds meer leerlingen uit de regio onze school weten te vinden ( 33 leerlingen uit Zoelmond, 45 
leerlingen uit de dorpen eromheen) en we nog steeds groeien. We verwachten komend schooljaar 
boven de 80 leerlingen uit te komen. Het applaus van de ouders voor de inzet van het team en de 
MR werd zeer gewaardeerd. 
Voordat we de avond afsloten met een drankje en een hapje, hebben we aan de hand van stellingen 
een idee gekregen over hoe ouders over bepaalde onderwerpen denken. Van “mogen de 
leerkrachten in korte broek naar school”, tot “moet een schoolreisje educatief zijn”…    
Er kwamen mooie discussies op gang.  
Een afspraak is ter plekke genomen. Namelijk dat uitnodigingen voor kinderfeestjes en kerstkaarten 
niet meer op school of op het schoolplein uitgedeeld mogen worden. De reden hiervoor is dat het 
vaak dezelfde kinderen zijn die op dat moment een teleurstelling te verwerken krijgen en dat het niet 
handig is om dit de leerkracht te laten opvangen. Voor ouders die niet aanwezig waren: graag 
uitnodigingen aan huis bezorgen. Tip van een ouder is dat je er een gezellig uitstapje van kunt 
maken, hierdoor maak je het onderdeel van het feest! 
 

Rapportgesprekken 

Morgen krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Voordat het 
rapport wordt meegegeven, zijn ze met de leerling besproken. Ook de 10-min gesprekken met de 
ouders hebben dan grotendeels plaatsgevonden.  
De gegevens van de citotoetsen van de afgelopen periode zijn inmiddels geanalyseerd door de 
leerkrachten. Vanmiddag bespreken we de datamuur, een overzicht van de behaalde scores per 
groep en op schoolniveau, in het team. We maken dan plannen om de lesstof voor de komende 
periode zo nodig aan te passen. Ook kijken we terug naar de scores van voorgaande jaren om te 
bepalen of onze aangeboden methodes wel voldoende aansluiten bij de stof die de kinderen nodig 
hebben. 
 

Adviesgesprekken 

Dinsdag zijn de adviesgesprekken voor de groep 8 leerlingen voor het voortgezet onderwijs geweest. 
Juf Marian heeft elk advies zowel met de kinderen als met ouders besproken. De inschrijvingen voor 
de nieuwe scholen gaan nog deze week de deur uit. 
 
 

http://www.obsdeklepper.nl/


Buitenpret 
Per 1 januari hanteert Buitenpret gewijzigde prijzen voor de tussen schoolse opvang, het overblijven, 
op De Klepper. Een losse afname kost 3,50 per keer, een strippenkaart 3 euro per keer en een vaste 
afname komt op 2,30 euro. 
 
Zwerfafval 
Op donderdagmiddag 22 maart gaan we met de kinderen het zwerfafval in Zoelmond verzamelen en 
opruimen. 
Hiervoor maken we groepjes leerlingen die onder leiding van een leerling uit groep 8 of een ouder 
afval  verzamelen in bepaalde straten.  Het zou erg fijn zijn wanneer er ouders zijn die een groepje 
willen begeleiden. Wilt u meehelpen dan graag opgeven bij de leerkracht of een reactie op deze mail 
geven. Alvast hartelijk dank! 
 
Leerkrachttekort en vervanging  
Gelukkig lijkt het team van De Klepper zonder ziekmelding de voorjaarsvakantie te halen. Helaas is 
dit op verschillende scholen binnen BasisBuren wel anders. Er zijn afgelopen weken verschillende 
klassen naar huis gestuurd omdat er geen vervanging was. De kans wordt steeds groter dat, door het 
toenemende lerarentekort, dit probleem ook De Klepper kan gaan treffen. 
Hieronder een brief van BasisBuren met uitleg over de huidige situatie en wat we eraan doen. 
 
Beste ouders, 
Het leerkrachttekort is een landelijk probleem dat ook onze scholen raakt. Er zijn structureel honderden 
leerkrachten te kort en nu de griepgolf aanhoudt is dit tekort groter. Dit tekort zal naar alle waarschijnlijkheid in 
2024 oplopen tot circa 10.000. Zowel de overheid, als Stichting BasisBuren als de school zelf doet er alles aan 
om dit probleem op korte en lange termijn op te lossen. Wij als stichting zijn echter niet in staat om structureel 
meer mensen naar het onderwijs te krijgen, daar we geen invloed hebben op arbeidsvoorwaarden, imago van 
het beroep en de opdracht vanuit het ministerie. Waar we wel invloed op hebben proberen we zo veel mogelijk 
aan te pakken om mensen voor de klas te houden en te krijgen. 
 
Leerkrachten zijn soms afwezig. Als ze ziek zijn, maar ook voor persoonlijke zaken als een trouwerij of uitvaart. 
Ook worden sommige bijscholingsactiviteiten en opleidingen (deels) onder schooltijd gehouden. We proberen 
altijd om dergelijke zaken buiten de lesuren om te organiseren, maar dit is niet altijd mogelijk. 
 
Om het onderwijsleerproces zo veel mogelijk door te laten gaan en de rust in alle scholen en groepen te 
bewaken doen wij er alles aan om tijdig goede invallers te vinden. In eerste instantie vragen we altijd aan 
parttime collega’s of zij meer willen werken. In veel gevallen willen en kunnen collega’s dit. Vervolgens gaan we 
op zoek naar invallers. Dat begint bij onze eigen invalpool; daarnaast zijn we aangesloten bij een regionale pool 
(Ippon), waar honderden invalleerkrachten staan geregistreerd. Helaas komt het de laatste steeds meer voor 
dat er überhaupt geen invallers te krijgen zijn. Dan zijn er verschillende noodscenario’s. Kinderen kunnen 
worden opgedeeld over andere groepen, als daar de mogelijkheid toe is. Soms wordt er binnen de school of 
tussen scholen geschoven. We kijken dan of een andere school geen vervangingsproblemen heeft en of het 
mogelijk is dat leerkracht voor een periode overgeplaatst kan worden om zo last over meerdere schouders te 
verdelen. Wanneer dit al vaker in een korte periode is gebeurd of wanneer de overige leerkrachten 
onverantwoord belast worden kiezen we voor het uiterste redmiddel: groepen naar huis sturen. Maar dit doen 
we echt als er geen andere mogelijkheid is.  
 
Mocht er wel een invaller zijn, dan kan het zijn  dat wij deze persoon niet kennen. Wij sturen tijdens de 
invalperiode altijd op de kwaliteit, maar we hebben niet altijd invloed op de competenties van de invaller.  
 
Achter de schermen werken we hard aan maatregelen en beleid om op korte en lange termijn dit probleem het 
hoofd te bieden. Ze hebben we een adequate aanpak bij ziekte en een laag verzuimpercentage. We werken aan 
het bevorderen van het werkplezier en terugdringen van de werkdruk, we stimuleren onze mensen om zich  
bij te scholen zodat ze geïnspireerd blijven, overleggen we met Pabo’s en het ROC om stagiaires te krijgen en 
afgestudeerden naar ons toe te leiden, hebben we verschillende mensen bovenop de formatie om zo goede 



leerkrachten binnen te krijgen en te houden, organiseren we zelf middagen waarop mensen zich kunnen 
ontwikkelen en om talent te zien en te benutten.  
 
Met deze brief hebben we geprobeerd u te informeren over het feit dat uitval van een leerkracht soms niet te 
vermijden is en dat inval niet altijd mogelijk is. We doen er alles om het leerproces doorgang te laten vinden en 
u als ouders met zo min mogelijk overlast te bezorgen. Maar soms is het niet anders. We hopen dan op uw 
begrip en medewerking.  
 
Mocht u zelf een onderwijsbevoegdheid hebben – of iemand kennen die er een heeft– en af en toe in zou willen 
vallen: heel graag. Laat het weten, we gaan graag het gesprek aan. 
Met vriendelijke groet, 
Mark van de Pol, 
Directeur-bestuurder BasisBuren 
 
 

Nieuwe leerlingen 
In het nieuwe jaar zijn Raaf Stollman en Lot van den Wittenboer gestart in de kleutergroep.  
Na de voorjaarsvakantie komen Sven van Hees in groep 5 en Sophie Dijkhorst met Daan van 
Nugteren in de kleutergroep bij ons op school. 
Van harte welkom allemaal! We wensen jullie en jullie ouders een plezierige tijd op De Klepper toe! 
Helaas gaat Niels Barkman een overstap maken. We wensen hem een fijne tijd toe op de PWA! 
 
Jarigen 
Vandaag zijn Bas en Anne-Lieke jarig, we hebben genoten van jullie mooie en lekkere traktaties! 
Zoals gebruikelijk brengen de jarigen een mooie kaart voorzien van gelukwensen van alle 
leerkrachten en aangekleed met passende stickers mee naar huis. 
Morgen is Sophie jarig, op 11 maart viert Lina haar verjaardag, de 13de wordt Daan Nugteren 4 jaar, 
de 19de is Otis jarig, de 26ste Karoline, op 30 maart Eva, en op 31 maart is Goof jarig.  
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag gewenst! 
 
Agenda: 
Vrij 23-2 12.30 uur kinderen krijgen rapport mee naar huis. 
  Start voorjaarsvakantie t/m vrijdag 2 maart 
Do 8-3  Juf Angelieta valt in bij groep ½ 
  ’s middags schoolverpleegkundige op school 
Za 11-3  NL-doet in de Speeltuin van Zoelmond, alle hulp is welkom! 
Do 15-3  Boomplantdag! Om 13.15 uur vertrekt groep 5/6 en groep 7/8 op de fiets om bomen 

te planten bij de Schaardijkseweg. Hulp is welkom, graag opgeven bij de leerkracht. 
Di 20-3 Oud en jong op De Klepper. 
  Leerlingen van groep 7/8 verzorgen een pannenkoekenlunch voor de ouderen uit de 

omgeving. Alle ouderen zijn van harte uitgenodigd! 
Wo 21-3 Stemmen voor de gemeenteraad in school 
Do 22-3 13.15 uur zwerfafval opruimen. Begeleiding voor groepjes is van harte welkom! 
Vrij 30-3 kinderen vrij (studiedag BasisBuren) 
Do 19-4 Schooltuin klaar maken voor t nieuwe seizoen. Schrijft u de datum vast in uw 

agenda? 
 
 
 
 
  

 

 


