
  

  

 

 

 

 

 

 

Nummer 6                     25 januari 2020 

Belangrijke data 
27 januari t/m 14 februari: Citotoetsen groepen 3 t/m 7 

30 en 31 januari: Stakingsdagen 

5 februari: Dansen Marimbahal voor de groepen 5 t/m 8 

11 februari: Vergadering  oudervereniging 

17 februari: Vergadering medezeggenschapsraad 

19 februari: Studiedag; kinderen zijn vrij 

21 februari: Carnaval en meester/juffendag. 

 

 
 

Samen leren om te groeien-Samen op reis worden we wereldwijs 
 

 
Staken  
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet 
onderwijs.   
  
Doel  
Het doel van de tweedaagse staking is structureel meer geld voor het onderwijs om het lerarentekort 
op te lossen. Onder meer door het lerarentekort op basisscholen neemt de werkdruk voor 
onderwijspersoneel toe. Ook op De Piramide zijn we elke week bezig om noodzakelijke vervangingen 
voor de groepen te regelen, wat vaak ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ambulante 
leerkrachten of onderwijsassistenten worden ingezet voor een groep terwijl hun tijd en inzet juist 
bedoeld is om kwaliteit en werkdrukverlaging te brengen in het onderwijs.   
  
Waarom opnieuw staken?  
Het kabinet ging eerder, voorafgaand aan de eendaagse staking, akkoord met een extra bijdrage voor 
het onderwijs. Het bedrag van 460 miljoen was echter grotendeels eenmalig. Dit tot ongenoegen van 
de onderwijsbonden en hun leden, want er is structureel geld nodig om goed onderwijs te 
garanderen voor onze kinderen. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan in 
bijvoorbeeld meer handen voor de klas, structurele werkdrukverlaging of het verbeteren van de 
arbeidsvoorwaarden.   
  
Gevolgen van het lerarentekort voor ouders en leerlingen  
Scholen die kampen met het tekort aan onderwijspersoneel en een gebrek aan vervangers, lossen 
deze problemen vooral op door minder les te geven. Op De Piramide bekijken we bij uitval van een 
leerkracht of we het met onze teamleden kunnen oplossen of we verdelen de leerlingen over de 
overige groepen. Er wordt een groot beroep gedaan op de teamleden. De werkdruk neemt daarmee 
verder toe! Ook huren we met regelmaat een invaller in. Dit is een dure maar soms noodzakelijke 
oplossing.   
Wij hopen dat u begrijpt dat er meer geld van de overheid nodig is om de werkdruk en het 



lerarentekort aan te pakken en dat er een structurele oplossing van het probleem moet komen.  
  
Stakingsbereidheid De Piramide  
We hebben onder het team de stakingsbereidheid gepeild en deze is groot waardoor ik heb besloten 
om de school 30 en 31 januari te sluiten. Ik begrijp dat dit ongemak voor u meebrengt maar ik hoop 
dat u ook inziet dat de noodzaak van meer geld naar onderwijs van belang is voor de toekomst van 
het onderwijs en dus ook van uw kind.   
  
Met vriendelijke groet, 
Hèlen Jutte  
 
 
Studiedagen  

Woensdag 19 februari staat er wederom een studiedag gepland. Op deze dag 
gaan de leerkrachten aan de slag met het analyseren van de Citotoetsen en de 
KIJK resultaten. De leerkrachten maken een plan van aanpak wat betreft hun 
onderwijs voor de komende periode.  
 

 
Interim IB’er. 
Enige tijd geleden heeft u een bericht ontvangen dat Barbara Doornekamp een nieuwe betrekking 
heeft gevonden. Woensdag 29 januari is haar laatste werkdag. Barbara stroomlijnde het onderwijs en 
de zorg in de groepen 3 t/m 8. Om ervoor te zorgen dat dit gecontinueerd wordt, zijn wij op zoek 
naar interim IB’ers voor de komende periode. Voorlopig hebben wij Saskia Aalders aangetrokken. Zij 
heeft veel ervaring met de functie IB en heeft er veel zin in om bij ons aan de slag te gaan. Saskia is 
op de maandag en donderdag aanwezig. Wij hebben nog gesprekken met andere interim IB’ers om 
ons de komende tijd te ondersteunen zodat we met zorg op zoek kunnen naar een vaste kracht voor 
het onderwijs en de zorg op De Piramide. Wordt vervolgd…… 
 
 
Vertrekkende en nieuwe teamleden 

In deze periode, waar leerkrachten een keuze hebben op de 
arbeidsmarkt, maken teamleden soms de keuze om elders een betrekking 
aan te nemen. Natuurlijk vinden wij het voor de kinderen, de ouders en 
de andere collega’s niet fijn wanneer iemand dit besluit neemt. Bij 
navraag is de reden van vertrek gelukkig niet dat het niet fijn werken is op 
De Piramide. Meestal is de keuze om te veranderen van baan persoonlijk 

van aard zoals bv. de afstand huis-werk of een carrièreswitch. Mensen hebben het recht om een 
keuze te maken wat betreft hun werkomgeving. Een gevolg daarvan is dat mensen tussentijds 
kunnen en mogen overstappen.  
 
Deze wisselingen maakt dat u als ouder zich wellicht soms zorgen maakt. Deze zorg is eigenlijk niet 
alleen voor onze school maar voor het gehele onderwijs in Nederland waarbij de Randstad de meeste 
zorg geeft. We ontkomen niet aan het leraren tekort en het verloop hierin. Daarom is het zo 
belangrijk dat we deelnemen aan de stakingsdagen op 30 en 31 januari.  
 
Uiteraard doet het “zittende team” er alles aan om nieuwe collega’s te binden en te boeien aan De 
Piramide. We verwelkomen nieuwe collega’s en ondersteunen hen daar waar mogelijk. We hebben 
de afgelopen periode ook weer fijne en nieuwe collega’s mogen aantrekken en spannen ons in om 
met elkaar te bouwen aan een kwalitatief goed team. Positieve leerlingen en ouders draagt zeker bij 
aan de werkplezier van onze leerkrachten.  
 
Uiteraard weten wij ook niet hoe de toekomst eruit zal gaan zien maar we hebben er alle vertrouwen 
in dat De Piramide een school is waar de kinderen goed onderwijs ontvangen.  



 

Ter herinnering 
Mocht u uw kind nog willen aanmelden, voor groep 1-2, dan moeten we u helaas mededelen dat dit 
schooljaar (2019-2020) deze groepen geen plek meer hebben. Wat betreft de ruimte in de groepen 
1-2, voor het schooljaar 2020-2021, kunnen we u mededelen, dat in dat jaar nog een enkel plekje 
beschikbaar is, voor een broertje/zusje. Denkt u eraan om uw kind dan op tijd aan te melden. Het zal 
niet lang duren voordat er dit schooljaar ook geen plek meer is voor kinderen die in groep 1-2 zouden 
moeten starten. 

Gezocht… 
De TSO is op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden om op actieve wijze 
kinderen te begeleiden, tijdens hun middagpauze. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Anjana (TSO-coördinator van de SRK), via email: 
tsopiramide@kinderopvang-plein.nl. Voor uw inzet ontvangt u een vergoeding! 

 

Dansen in de Marimbahal 
Tijdens de bewegingslessen hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de afgelopen weken, onder 
leiding van Ellen en Natasja, dansjes ingeoefend. Op 5 februari gaan de leerlingen deze uitvoeren in 
de Marimbahal. De zaal gaat om 13.00 uur open en het is uiterlijk 14.30 uur afgelopen. Ieder kind 
krijgt 3 kaartjes waarvan 1 voor zichzelf. Uw kind kan dus nog twee introducés meenemen. Let op; 
een oudere of jongere broer(tje) of zus(je) heeft ook een kaartje nodig en geldt dus ook als 
introduce.   
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het team van De Piramide/Üp Kinderopvang – Brede School Stationskwartier 

 
 
 

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

http://www.bsdepiramide.nl/

