
            ABS WEEKMAIL 43 (25 oktober 2019) 
 

                                                            agenda deze en volgende week 
 

woensdag 30 oktober                  voorleeswedstrijd groepen 5 en 6 

woensdag 6 november actiedag, kinderen naar school 

vrijdag 8 november                       studiedag, ABS gesloten (PG, KDV en BSO geopend) 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                             25-10-2019 (wk. 43) 

U ontvangt deze mail wat later dan gebruikelijk. We zouden u vandaag informeren over 6 november. 
Dat kostte tijd, maar u leest er nu alles over. 

We hadden een goede week, zo net na de herfstvakantie. Al begon de maandag nogal regenachtig! 
Let u ook op deze dagen goed op veilig parkeren? Het is verleidelijk dicht bij te staan, maar let op de 
kleintjes en toch maar liever een stukje lopen!!  

De kinderen van de groepen 3 en 4 bezochten het circus dat op initiatief van de Vrije School naar 
Middelburg was gekomen. Het was een geweldige voorstelling! De laatste groepen 6 en 7 rondden de 
bezoeken aan het Watersnoodmuseum af.  

Fijn weekend gewenst! 

woensdag 6 november: actiedag 

Het (basis)onderwijs streeft op een personele crisis af. En daarmee loopt de maatschappij gevaar: 
goed onderwijs is een basis voor een gezonde toekomst van ons land! In Zeeland merken we het 
lerarentekort nu vooral als er afwezigheid van vaste leerkrachten is. Het wordt steeds lastiger een 
invalkracht te vinden. Op de ABS lukt dat nog wel: we kennen een laag ziekteverzuim (2,5% de laatste 
20 maanden), we zijn een grote school, hebben flexibele teamleden en hebben daardoor meer 
mogelijkheden.  

Maar …… ook op de ABS is het al aanmerkelijk ingewikkelder dan een jaar geleden! En dat terwijl de 
winter, met bijna jaarlijks een griepgolf, nog moet beginnen. 

In de grote steden is het al volop crisis. In Amsterdam bijvoorbeeld, hebben 300 klassen nu geen 
(vaste) leerkracht.  

In het hele land hebben veel klassen hebben dagelijks wisselende leerkrachten. Om de school 
draaiende te houden, staan directeuren, IB-ers of onderwijsassistenten voor de klas. Scholen denken 
na om ouders voor de klas te zetten, zonder onderwijsbevoegdheid…., het geeft aan hoe hoog de 
nood er is. 

Het lerarentekort wordt – als er niks verandert – de komende jaren, 5-10 x zo groot als nu! Dat is een 
zeer serieuze bedreiging voor het onderwijs, voor de kwaliteit ervan. Minder beschikbare 
leerkrachten leidt uiteraard ook tot een hogere werkdruk voor de mensen die er wel zijn. De 



inmiddels beschikbare werkdrukmiddelen hebben een positief effect, maar dan moeten we ze wel 
kunnen blijven uitgeven. 

Dit dreigt een verstoring van de hele maatschappij te worden! En daarom moet het beroep 
aantrekkelijker worden, zowel voor jonge schoolverlaters als voor zij-instromers. Dat vraagt - naast 
inspanningen van werkgevers – om actie vanuit de politiek. Er is meer geld nodig voor een eerlijk 
salaris (dichten van loonkloof leraren PO en VO). Dat is de reden dat de vakbonden hun leden hebben 
opgeroepen te gaan staken. 

Op de ABS hebben de medewerkers hierover nagedacht en over gesproken. De medewerkers hebben 
allen een persoonlijke beslissing hoe ze vorm willen geven aan hun zorgen. We vinden allemaal dat er 
iets moet gebeuren. De manier waarop we de medewerkers hier aandacht voor vragen, verschilt. Dat 
kan, dat mag en dat is goed. 

Een aantal mensen legt op 6 november hun werk neer. Zij staken voor de goede zaak. We 
respecteren het feit dat zij gehoor geven aan de stakingsoproep. 

We hebben besloten dat 6 november een actiedag wordt. Op deze dag vragen we aandacht voor 
het belang van goed onderwijs. Het belang voor de kinderen dat er goed opgeleide leerkrachten en 
ondersteunend personeel is. Daarnaast laten we zien hoe mooi en waardevol ons werk is. 

Deze actiedag is de school geopend. De kinderen worden dus op school verwacht. 

Laat u op 6 november ook zien dat u zich zorgen maakt? We willen deze actiedag samen met de 
kinderen en met u doen. Komende twee vrijdagen leest u meer over hoe u ons kan ondersteunen 
tijdens deze actiedag! Ook informeren we u over de rol van kinderen en de manier waarop u 
hierop invloed kan uitoefenen. 

De precieze invulling van deze actiedag werken we komende weken uit: de kernwoorden hierin zijn: 
positief, zichtbaar, belang van goed onderwijs laten zien, persoonlijk. 

 

personeel 

Juf Marlies heeft ons verteld dat zij in verwachting is. Mooi nieuws en een felicitatie waard! Marlies is 
als leerkrachtondersteuner in diverse groepen werkzaam en werkt met individuele kinderen. Marlies 
zal na de voorjaarsvakantie met verlof gaan. 

 

2 vacatures in het bestuur 

Met ingang van december 2019, of zo snel mogelijk daarna, kent het bestuur van de ABS 2 vacatures. 
Het gaat om toezichthoudende leden, die bij voorkeur onder de ouders worden geworden.  

Op onze website vindt u de vacature en het bijbehorende competentieprofiel. Mocht u zichzelf hierin 
herkennen en zitting nemen in het bestuur willen overwegen, dan kan u natuurlijk met ons 
vrijblijvend hierover in gesprek. 

Fijn weekend gewenst, ook namens onze collega’s van Team ABS, 

Anneke en Sjoerd 

https://www.absmiddelburg.nl/wp-content/uploads/2018/10/10b.-Competentieprofiel-Toezichthouders-2.pdf

