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Voorjaarsvakantie 26 feb. t/m 2 mrt. 

Studiedag 9 maart 

NL DOET 10 maart 

Paasviering 29 maart 

Goede Vrijdag 30 maart 

Pasen 1 en 2 april 

Overige studiedagen 3 april 

! 1 juni ! 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag,  
Donderdag, vrijdag  

Fruitdag! 

Studiedagen 
Er zijn de komende periode nog een drietal studiedagen ingepland. 

- Vrijdag 9 maart 

- Dinsdag 3 april 

- Vrijdag 1 juni 
Deze data staan ook in de weekinfo. 
Donderdag 29 maart is GEEN studiedag. Het kan zijn dat u deze dag in uw agenda had staan. 
 
NL DOET 
Zaterdag 10 maart doet De Alfons Ariens mee aan NL DOET. Op deze vrijwilligersdag, landelijk 
georganiseerd, willen we op school een aantal klussen met teamleden en ouders oppakken. 
We hebben een aantal concrete klussen: 

- Speelkasteel bij de kleuters bouwen   2 personen 

- Opruimen van de hokken/schuren   4 personen 

- Entree bij het kantoor sauzen    2 persoon  

- Banken op het plein schilderen   2 personen 
- Kar schilderen     2 personen 
Wilt u ons helpen op 10 maart? We starten om 9.00 uur en willen om 12.00 uur afronden. 
Vele handen maken licht werk☺ 

Speciale aandacht vragen we voor het speelkasteel bij de kleuters. Hier zijn een aantal handige 
ouders voor nodig.  
Wilt u helpen deze ochtend, mail dan naar Bas de Vente, adjunct directeur: 
b.devente@alfonsariens.nl 
 
Werkgroep Public Relations (PR) 
Dat we met elkaar een prachtige school vormen is iedereen wel duidelijk. Toch willen we nog 
meer en beter naar buiten brengen wie we zijn en wat we doen.  
Hiervoor zouden we een werkgroep PR willen oprichten. Vanuit school zijn juf Irma en Meester 
Bas hierbij betrokken. We zoeken nog een aantal ouders die hier in willen participeren. Heeft u 
affiniteit met PR (Beroepshalve) of bent u enthousiast om dit op te pakken: Meld u aan! 
Ook dit kan via het mailadres van Bas de Vente: b.devente@alfonsariens.nl.  We zien ook hierbij 
uw reactie van harte tegemoet. 
 
Vakantie 
Tot slot wensen we u als team (alvast) een heel fijne voorjaarsvakantie toe. Geniet ervan met 
elkaar. We zien u graag weer op maandag 5 maart in goede gezondheid op school. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
 
Jan Rappol en Bas de Vente 
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SKO Flevoland-Veluwe 
Postbus 608 
8200 AP LELYSTAD 
 
Lelystad, 22 februari 2018 
Aan alle ouders / verzorgers, 
 
Leraren spelen een sleutelrol in de kwaliteit van het onderwijs op de school van uw kind. Het is van groot belang dat er voldoende 
leraren zijn om het onderwijs aan al onze leerlingen vorm en inhoud te geven. Waarschijnlijk heeft u al meegekregen dat er een 
omvangrijk lerarentekort is in Nederland (www.lerarentekortisnu.nl). Dit heeft ook effect op de school van uw kind. Voor dit 
schooljaar is het ons nog gelukt om de formatie op de school van uw kind rond te krijgen. Wel hebben de scholen problemen met 
de structurele en incidentele vervanging van leraren. 
 
Om u een beeld te schetsen van de problematiek: landelijk verwacht het primair onderwijs een tekort van 4100 fte in 2022. Ook 
voor de regio’s Flevoland en Veluwe ontstaat een serieus probleem. 
 
Het College van Bestuur, de schooldirecteuren, Raad van Toezicht en GMR hebben eensluidend in de afgelopen periode maatrege-
len vastgesteld die het tekort moeten doen minderen. Het gaat dan om: 
1. Continu blijven werven nieuw personeel. 
2. Vaste medewerkers extra dagen laten werken. 
3. Structureel werken aan het terugdringen van ziekteverzuim. 
4. Wij werken aan het verhogen van de instroom vanuit de lerarenopleidingen Katholieke Pabo Zwolle en Windesheim. Wij pro-
beren een aantrekkelijke werkgever te zijn door middel van starterscoaching- en begeleiding. 
5. Wij bevorderen met zoveel mogelijk partners (bijv. de Rabobank en de ING-bank) de zijinstroom op onze scholen. 
6. Wij hebben maatregelen genomen om het belonings- en carrièreperspectief te verbeteren. 
7. Binnen onze scholen worden projecten ontwikkeld inzake het anders organiseren van het onderwijs en bevorderen van innova-
tie concepten. 
8. Het doorontwikkelen  van onze schoolteams door middel van ICT, kwalitatief hoogstaande expertises met de juiste onderwijs-
ondersteuning. 
 
Zoals u kunt merken is het verantwoordelijkheidsgevoel zeer hoog bij al onze medewerkers. Dat betekent dat zij tot het uiterste 
gaan om voor de leerlingen en de ouders een passende oplossing te vinden. Wij kunnen alleen maar onze trots en waardering 
uitspreken voor deze inzet, creativiteit, flexibiliteit en bevlogenheid. Maar wij rekenen ook op uw begrip als ouder/verzorger op 
het moment dat het ons niet lukt om een passende oplossing te vinden en over moeten gaan tot bv. het splitsen van een klas of 
het naar huis toe sturen van een klas. 
 
Maar ook u kunt ons helpen om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen: 
1. Heeft u zelf een lesbevoegdheid en wilt u wel eens invallen op een van onze scholen? U kunt hiervoor contact opnemen met de 
directeur van uw school. 
2.Heeft u in uw netwerk toegang tot nieuwe collega’s breng ze dan in contact met de  schooldirecteur. We komen graag in con-
tact met mogelijk nieuwe collega’s. 
3. Heeft u interesse in het werken op één van onze scholen maar nog geen lesbevoegdheid? Verken eens met ons de mogelijkhe-
den van een zij-instroomtraject. Uw directeur of onze  HRM-afdeling ( secretariaat@skofv.nl) kunnen u hier meer over vertellen. 
4. Laat uw waardering merken aan onze directeuren en leerkrachten ( ook als het een keer niet lukt om een passende oplossing te 
bedenken). Er wordt momenteel met maximale  
     inspanningen gezocht naar oplossingen. 
 
Via deze brief willen wij u inzicht geven in de problematiek maar vooral uitnodigen om met ons mee 
te blijven denken! Wij hopen dat onze oproep veel gehoor vindt onder de ouders en dat u deze 
oproep wilt delen binnen uw netwerk!  
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