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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 15 week 10, 7 maart 2019 

 

 
20 maart 
03 april 
17 april 

Stemlokaal in onze school 
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 
Voetbaltoernooi groepen 5 en 6 

 
Beste ouders,   

 
U ontvangt het wjw een dag eerder in verband met het onderstaande nieuws vanuit de gezamenlijke besturen. Hierover 

gaat een persbericht uit en wij vinden het daarom fijn om u als ouders vooraf in te lichten. 
Mocht u over deze boodschap nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. 

 
Fijn dat de 67% van de ouders de vragenlijst veiligheid heeft ingevuld, zodat wij met elkaar kunnen kijken wat wij 
kunnen verbeteren. De ouders geven de school als rapportcijfer een 7,6. Bij de ouders is de informatievoorziening een 

aandachtspunt. Graag gaan wij met u in gesprek over de verwachtingen die u van ons als school heeft. Daarom 
organiseren wij op donderdagavond 28 maart een Denktank voor belangstellenden. Het doel is om die avond met elkaar 

op te denken hoe wij het onderwijs op school kunnen verbeteren. Wij nodigen u deze avond om kwart voor acht tot 
ongeveer negen uur uit om van gedachten te wisselen en natuurlijk staat de thee en koffie dan voor u klaar. Heeft u 

belangstelling om te komen dan kunt u dit aan mij doorgeven (c.maurmanns@hendrik-boogaard.nl). U bent van harte 
welkom! 

Het mooie nieuws is dat de leerlingen de veiligheid op school als rapportcijfer een 8,1 geven, dus dit is ruim voldoende. 
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en hier zullen wij met de leerlingen over in gesprek gaan. Mocht u over deze 

vragenlijsten nog vragen hebben of uw mening toe willen lichten, dan kunt u altijd bij ons terecht.  
 
Marca en Conny 

 

Persbericht 
7 maart 2019 

De besturen voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring hebben de intentie uitgesproken te fuseren tot één 
organisatie en willen daarvoor een onderzoek starten.  
Volgens de bestuurders is een fusie noodzakelijk om samen sterker te staan en de kwaliteit van het 
onderwijs beter te kunnen waarborgen en verbeteren in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en 
Westvoorne. Een eventuele bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de stichtingen en vereniging 
en heeft geen invloed op de scholen en de werkgelegenheid. Het betreft met nadruk een bestuurlijke 
samenvoeging, waarbij het streven is om op 1 augustus 2020 tot een fusie te komen. De eigen identiteit van 
de scholen staat voorop en blijft behouden.  
 

De besturen hebben aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd de start van een 
onderzoek met een positief advies te ondersteunen. Daarvoor hebben de raden een wettelijk termijn van  
6 weken. Bij een positief advies wordt een intentieverklaring ondertekend en het verdere proces toegelicht en 
uitgewerkt met betrokken partijen. 
De schooldirecteuren van 32 scholen die onder de besturen vallen hebben zich vorig jaar al sterk gemaakt 
voor een bestuurlijke fusie en werken op diverse vlakken al samen met elkaar. Zo wordt er bijvoorbeeld 
samen gewerkt op het vlak van gezamenlijke werving en een goede invulling van de vacatures.   
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Staking 15 maart (herhaling) 

Op 15 maart a.s. organiseren de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV een algehele onderwijsstaking.  De vakbond 
CNV en de Algemene Vereniging van Schoolleiders hebben inmiddels laten weten niet mee te doen. Met de staking 
wordt vooral aandacht gevraagd voor een eerlijk salaris voor werknemers en de vermindering van de werkdruk in het 

primair onderwijs.   
Wij blijven onze steun uitspreken voor deze onderwerpen, echter we zouden graag een bredere agenda willen zien met 

aandacht voor verdere investeringen in de kwaliteit van onderwijs, investeringen in de huisvesting, meer en betere 
voorzieningen in de klas (bijv. ondersteuning en ICT-voorzieningen) en het inhalen van de tekorten in met name de 

materiele bekostiging. Zo is en wordt het werken in het onderwijs aantrekkelijker!  
De staking vinden wij op dit moment een te zwaar middel. Er worden in het kader van de nieuwe CAO, gesprekken 

gevoerd over een betere beloning voor schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. De Tweede 
Kamer heeft toegezegd de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te willen dichten. Tevens komt er een 

onderzoek naar de ontoereikendheid van de bekostiging. Kortom, we zijn als onderwijssector in gesprek. Daarin past 
onzes inziens niet een zwaar middel als de staking, waarmee we ouders en leerlingen belasten.   
We respecteren vanzelfsprekend het stakingsrecht van iedere medewerker, maar het team heeft aangegeven niet te 

staken. 
 

 
 

 
 

 
   
   
   
   
   

 

 


