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Van de directie
Extra bijlagen bij de Per Omgaande
Bij deze wil ik u wijzen op de twee bijlagen bij deze Per Omgaande. Deze
bevatten belangrijke informatie.
Bijlage Wereldonderwijs in een Werelddorp
In deze bijlage wordt een beeld geschetst van wat wij (Den Omgang en De
Regenboog) het onderwijs in Schaijk in de toekomst toe wensen. Er wordt een
beschrijving gegeven van de eerste stap richting ‘Wereldonderwijs in een
Werelddorp: Het beste onderwijs voor kinderen in Schaijk maken we samen’.
Leraren in actie: 1 uursstaking op 27 juni
De tweede bijlage gaat over de actie die de leerkrachten in het primair onderwijs
op 27 juni gaan voeren. Het team van Den Omgang, de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur van OPTIMUS steunen deze
actie. Den Omgang (en De Regenboog) doen mee aan deze actie, beide scholen
zullen die dag een uur later beginnen. In de bijlage wordt uiteengezet waarom
onze leerkrachten aan deze actie mee gaan doen en wat dat voor onze leerlingen
(en u) betekent.
Organisatie volgend schooljaar
We zijn nog druk bezig met de organisatie van volgend schooljaar. Op de
studiedag van aanstaande maandag 19 juni zullen we hier gezamenlijk nog eens
naar kijken. Het zal u niet verbazen dat we voor een aantal lastige uitdagingen
staan. Het gaat dan niet zozeer om de verdeling van de leerlingen over de
groepen (eerder kon ik u al melden dat we met 8 groepen kunnen gaan starten),
maar vooral om wie er voor de groepen komen te staan. Zoals bekend, hebben
we te maken met een aantal langdurige vervangingen (vanwege zwangerschap
en ziekte). We zullen, zoals het er nu uit ziet, het schooljaar gaan starten met 6
langdurige vervangingen. De verwachting is dat de leerkrachten die vervangen
worden begin januari allemaal weer terug zijn.
Daarnaast hebben we te maken met een team van leerkrachten dat volledig uit
parttimers bestaat, waarbij het aantal dagen dat gewerkt wordt niet op elkaar
aan sluit. Zo zijn er meer leerkrachten die 3 dagen werken dan die 2 dagen

werken. In een 5-daagse werkweek is dat niet goed aan elkaar te koppelen.
Hierdoor ontstaat een situatie waarbij in enkele groepen structureel 3
leerkrachten voor de groep komen. OPTIMUS hanteert als stelregel dat dat niet
wenselijk is, maar dat het in de praktijk in sommige gevallen niet anders kan.
Zodra de indeling definitief is, brengen wij u daarvan op de hoogte.
Verder zullen we op zoek moeten naar een nieuwe intern begeleider. Cindy
Langens gaat binnen OPTIMUS een andere uitdaging aan. We hopen zo snel
mogelijk duidelijkheid te krijgen over wie haar gaat opvolgen. Uiteraard wensen
we Cindy heel veel succes op haar nieuwe school!
Ontmoetingsplek jongeren (JOP)
Iets meer dan 2 jaar geleden (mei 2015) bent u geïnformeerd over de plaatsing
van de JOP, tegenover de sporthal. Destijds zijn duidelijke afspraken gemaakt
over het gebruik van deze ‘hangplek’, waarbij de initiatiefnemers (een groepje
jongeren), de gemeente, de politie en de buurtbewoners betrokken waren.
Inmiddels is het groepje jongeren waarmee de afspraken gemaakt zijn
vervangen door andere jongeren en is ook de betrokken wethouder inmiddels
vertrokken.
We zien de laatste paar weken een toename van overlast. De route naar school
ligt bezaaid met rommel en glas, kinderen die na schooltijd langs de JOP komen
voelen zich niet prettig. Wij hebben hier al enkele keren contact over gehad met
de gemeente en de politie. Tot nu toe heeft dat nog niet veel resultaat
opgeleverd. Het is niet onze bedoeling dat de JOP moet verdwijnen, wel moeten
de afspraken die destijds zijn gemaakt worden nagekomen. Wij vinden het
belangrijk dat onze leerlingen (en u) veilig en ongestoord naar school en de
sporthal kunnen komen. We zullen dus aan de bel blijven trekken. Mocht u zich
geroepen voelen: meldt u zich bij school, of rechtstreeks bij de gemeente.
Afscheid juf Cindy (intern begeleider)
Beste ouders,
Na dit schooljaar neem ik afscheid van u als ouders, van de kinderen en van het
team van Den Omgang. Ik heb hier twee jaar met veel plezier als intern
begeleider gewerkt en ik neem nu een nieuwe stap in mijn loopbaan. Met ingang
van het nieuwe schooljaar word ik directeur op Daltonbasisschool De Bakelgeert
in Boxmeer. Langs deze weg bedank ik u allen voor de fijne gesprekken en
mooie momenten die ik op Den Omgang heb meegemaakt. Ik wens u alle goeds!

Met vriendelijke groet,
Cindy Langens

Informatie van buiten school

Agenda voor week 25 en 26
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Studiedag – alle kinderen vrij
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Vergadering Medezeggenschapsraad – aanvang 19:30
1 uursstaking leerkrachten – school start om 9:30

Vergadering Ouderraad – aanvang 19:30

Rapporten mee
Vrije dag groep 8

Jarig in week 25 en 26
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Zoë Burrows
Lynn van Son

Juf Ellen
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Noa Jilesen

Amelia Kolodynska

Finn Oliemeulen

Lin van Thiel

