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Nieuwe website (door Rob) 

Onze site is vernieuwd! Op www.terdoes.nl ziet u nu een compleet nieuw uiterlijk. De 
afgelopen periode is er nagedacht over het ontwerp en de inhoud. Gisteren is de 
vernieuwde site gelanceerd. De website is inmiddels redelijk gevuld. Heeft u al een 
kijkje genomen? 
De website is veel gebruiksvriendelijker voor verschillende devices: pc, tablet of 
telefoon. Het aloude logo van ter Does heeft frisse kleuren gekregen en die vindt u 
ook terug in het uiterlijk van de website. Op de homepage ziet u de boog terug die 
ook in het dak van ons gebouw verwerkt is. 
De website wordt de komende periode verder aangevuld. Wat u nu al kunt bekijken 
is de pagina over ons gebouw. U vindt daar bijvoorbeeld ook een linkje naar de 
overzichtspagina van onze zonnepanelen. U zult wellicht versteld staan van de 
opbrengst! Voor ons als team is de site gebruiksvriendelijk. Het vormt een pakket 
met het ouderportaal. We kunnen om die reden bij elk nieuwsbericht of agenda item  
aangeven voor wie het bestemd is en waar het geplaatst moet worden. Een stuk  
efficiënter 

.  

http://www.terdoes.nl/
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Brede onderwijsstaking op 15 maart 
 
( onderstaande brief is ook  via het ouderportaal gecommuniceerd) 
De Algemene Onderwijsbond ( AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd op 
15 maart voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs en het hoger 
onderwijs. Vakbond FNV heeft zich bij de actie aangesloten. Ook PO in Actie en WO 
in Actie steunen de staking. Vakbond CNV doet niet mee.  
Het is de eerste keer dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag 
staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te 
investeren in het onderwijs en daarmee dalende leerling prestaties en 
lerarentekorten tegen te gaan. Volgens de AOb is structureel 2,9 miljard euro nodig 
voor primair en hoger beroepsonderwijs. De bond wil dat er in 
deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen  
  

De leraren op onze school zullen op 15 
maart allemaal het werk neerleggen. 
Dat betekent dat de school geheel 
gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet 
naar school kan(kunnen).Ouders dienen 
zelf voor de opvang van hun kind(eren) te 
zorgen.  
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders 
en andere medewerkers uit het 
basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig 
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De 
afgelopen periode is hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den 
Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die 
zijn helaas nog onvoldoende om het lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te 
pakken.  
Wij betreuren het als ouders last hebben van deze staking. Helaas is het nodig om 
actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven 
aan uw kind(eren).  
De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 
leraren rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu al wat extra 
geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en 
speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. Ondanks de verhoging 
blijft het salaris nog steeds achter bij dat van mensen met vergelijkbare beroepen, 
zoals leraren in het voortgezet onderwijs.  
Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft 
als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de komende jaren 
schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger 
kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat 
we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen 
vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het 
onderwijs nog steeds onvoldoende.  
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het 
werk neer te leggen. Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De 
toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de 
kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!    

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=i2UOUh0E&id=F8B530E131497C34144932A9206A343C396FC7BE&thid=OIP.i2UOUh0E9b1aSXBFu-gAyQHaEJ&mediaurl=https://www.unikidz.nl/wp-content/uploads/2018/03/staking-onderwijs-14-maart.png&exph=280&expw=500&q=staken+onderwijs&simid=607986957692634320&selectedIndex=115
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Onze medezeggenschapsraad staat achter de deelname van ons team aan de 
staking.  
Vriendelijke groet,  
Namens het team van ter Does,  
  
Kees Hagenaars, directeur  
 

Formatieplan en begroting schooljaar 2019-2020 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het nieuwe formatieplan voor het volgend 
schooljaar. Binnen het team zijn we bezig met de indeling van de nieuwe groepen, 
welke leerkracht voor welke groep komt te staan en welke ondersteuning er aan de 
diverse groepen kan worden geboden en op welk moment dat het meest effectief is. 
Vanuit WIJdevenen hebben we inmiddels de cijfers ontvangen op basis waarvan we 
het formatieplan moeten opstellen. Kees bespreekt deze mogelijkheden eerst met de 
directeur-bestuurder, de financial controller en de personeelsfunctionaris. Daarna 
kan het plan verder worden uitgewerkt en aan de medezeggenschapsraad worden 
voorgelegd. 
Datzelfde geldt voor de begroting voor het nieuwe schooljaar. Naast de personele 
kosten worden daarin ook de materiële kosten meegenomen.  
In het nieuwe schooljaar zullen we een flinke stap terug moeten zetten. 26 kinderen 
van groep 8 verlaten onze school terwijl we naar onze inschatting nauwelijks de helft 
daarvan aan nieuwe kinderen binnenkrijgen. 
Nog niet alle nieuwe kinderen zijn ingeschreven. Ik wil daarom een dringend 
beroep doen op alle ouders met jonge kinderen om ze zo snel mogelijk in te 
schrijven zodat ze in de berekening kunnen worden meegenomen.  
 

Groep 6/7 Op je sloffen naar school (door Angela) 

Het afgelopen halfjaar werd ons al snel duidelijk dat het behoorlijk krap was bij de 
kapstokken. Dit zorgde voor veel opstoppingen bij binnenkomst en het naar buiten 
gaan. Daarnaast was het zoeken geblazen naar wat ruimte voor de tassen. Kortom: 
het was erg druk en rommelig bij de kapstokken. Daarnaast proberen we ook de klas 
zo netjes mogelijk en schoon te houden. Dit alles vroeg om een oplossing.  
Na de voorjaarsvakantie is groep 6/7 begonnen met een experiment. De kinderen 
hebben een mandje gekregen waarin zij hun tas, jas en schoenen kunnen opbergen. 
Voor de ( vuile) schoenen is een apart bakje wat in het mandje geplaatst kan worden. 
De kinderen kunnen dus ook hun schoenen hierin kwijt, zodat we nog vele jaren van 
het tapijt kunnen profiteren zeker als straks de overige speelruimtes zijn geopend en 
er veel meer vuil naar binnen wordt gelopen. Het is natuurlijk wel prettig dat de 
kinderen wat aan hun voeten kunnen trekken in de school, en daarom mogen zij hun 
sloffen mee om aan te trekken. 
Als dit experiment in onze groep goed blijkt te werken dan is het wellicht ook voor de 
andere klassen de oplossing. Zo voorkomen we opstoppingen bij de kapstokken, 
krijgen we opgeruimde gangen en kunnen we genieten van een schone klas.  
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Vlechtjesparade ( door Esther Tjerkstra) 

Beste ouders en verzorgers, 
Mijn naam is Esther Tjerkstra en naast mijn werk bij de Barg en de Blokhut, geef ik in 
mijn vrije tijd vlecht workshops of kinderpartijtjes. Ook kunt u bij mij terecht voor een 
feest of bruidskapsel.  
Heeft u interesse neem vrijblijvend contact op. 
U weet mij te vinden.

 

Agenda 
Maart  Vr 8  TDM  
  Wo 20  Vergadering ouderraad 
  Vr 22  TDM / Rapport   
  Wo 27  Rapportavond 
 
 

Tot slot 
We wensen iedereen weer een heel fijn weekend toe. 


