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Belangrijke data
26 november: MR-vergadering
27 november: informatieavond VO (ouders groep 8);uitnodiging volgt
30 november: rapport mee
5 december: Sinterklaas!
6 december: 10 min-gesprekken
6 december: adviesgesprekken groep 8 (let op: 11 december onder voorbehoud)
20 december: kerstviering
21 december: school uit om 12.15 uur (start kerstvakantie)
Volgende nieuwsbrief: 14 december 2018

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs
Personele zaken
Het zal u niet ontgaan zijn dat we, sinds halverwege vorig schooljaar, te kampen hebben met een
personeelstekort. Collega’s gaan andere uitdagingen aan of zijn helaas door ziekte langer thuis. In dit
soort situaties zoeken we, middels het plaatsen van een vacaturemelding of gebruik makende van
social media, een nieuwe leerkracht.
In deze tijd is het niet mogelijk om de vacatures structureel in te vullen. (Dit is overigens een landelijk
probleem).
Hierdoor zijn we genoodzaakt om gebruik te maken van uitzendorganisaties of van onze invalcentrale
“Pool West”.
Nu is het inmiddels zo, dat deze organisaties ook niet meer beschikken over voldoende personeel om
diverse vacatures in te kunnen vullen.
Wij hebben hier last van en beseffen heel goed dat dit een zorg is. Deze zorg betreft de continuïteit
en daarmee de kwaliteit van het onderwijs.
We erkennen en delen dus ook uw zorg, hierover!
Momenteel wordt een groot deel van onze werkzaamheden besteed aan het werven van personeel.
We blijven onze vacaturemeldingen uitzetten, we bellen dagelijks met diverse uitzendbureaus en we
maken gebruik van social media.
Ook ons schoolbestuur maakt zich zorgen over de personeelstekorten. Zij zoeken eveneens actief
mee.
Het is niet eenvoudig om nu, vandaag, aan te geven hoe we de openstaande plekken voor de
komende week gaan invullen. En nogmaals, we begrijpen dat u zich hierover zorgen maakt; dat geldt
eveneens voor ons en voor ons bestuur. Het is echt een “last-minute”- kwestie, waarbij we op het
laatste moment toch nog hopen een oplossing (tijdelijk) te kunnen presenteren.

Wij doen dus een beroep op uw geduld en vragen uw begrip voor deze situatie.
Wij beseffen ons heel goed dat het gaat om het onderwijs voor uw kind.

Houd u de app van “Social Schools” in de gaten. Via deze weg, zullen we u informeren over de stand
van zaken.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd even binnenlopen!

Met vriendelijke groet,
Het team van De Piramide/De wereldreizigers – Brede School Stationskwartier

Kijkt u ook eens op de website of de school-app voor de meest actuele informatie!
www.bsdepiramide.nl

