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Samen gaan
Een jaar lang mag ik weer
met jullie samen gaan.
Op stap naar mooie dingen
die ons te wachten staan.
Maar ook naar moeilijkheden
die komen er vast wel.
Maar samen redden we het
al gaat dat soms niet snel.
We hebben elkaar nodig
onze kracht is: samen zijn.
Elkaar steunend verder helpen
daar ligt het geheim
Een jaar, nu nog onzeker
uitdagend in de tijd.
Alleen samen gaat het lukken
samen is wat ons leidt.
Chris Lindhout

Directie
Vervelend, maar we doen het toch. De toekomst van het basisonderwijs staat op het spel. Verderop
in deze nieuwsbrief staat een (behoorlijk lang) stuk, waaruit duidelijk wordt waarom het gaat. Niet
alleen om salaris, maar om principieel meer handen voor de klas, zodat we uw kinderen beter
kunnen begeleiden. Wanneer het salaris niet omhoog gaat, is het onderwijs voor veel mensen niet
aantrekkelijk genoeg om er te gaan werken. Dat heeft weer als gevolg dat er een tekort ontstaat aan
leerkrachten, waardoor de groepen nog groter worden en Passend Onderwijs nog moeilijker te
realiseren. Dat staat op 5 oktober op het spel en daarom doen we mee.
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Op de studiedag van 13 september zijn we bezig geweest met het programma voor de komende 3
jaar. We gaan bezig met Begrijpend Lezen, met duurzaamheid, met gepersonaliseerd leren en
vaardigheden van de 21e eeuw. Het jaarplan, waar deze zaken in voor komen, is al door de MR
geweest. Intern werken we dit verder uit en passen de schoolgids daarop aan.
Het onderwerp “Duurzaamheid” wil ik even extra toelichten. Het is de bedoeling dat de Julianaschool
op het gebied van duurzaamheid van 2017 – 2021 een pilotschool wordt van de gemeente Ermelo.
Ermelo heeft als speerpunt, dat ze in 2025 energieneutraal willen zijn. Dat houdt in, dat de gebruikte
energie binnen de gemeente wordt opgewekt. In dit streven passen ook duurzame schoolgebouwen.
Onderwijs wordt door de gemeente als wezenlijk onderdeel gezien van haar streven. In dit project
willen we een lessenserie gaan ontwikkelen, waar kinderen nadrukkelijk bij betrokken worden.
Datgene wat wij ontwikkelen zal ook door andere scholen binnen de stichting en verder binnen de
gemeente Ermelo gebruikt kunnen worden. We hopen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente te ondertekenen.
Hielke Sybesma

Ouderavond 3 oktober vervalt.
Hoe nu verder?
U heeft op de jaarkalender gelezen dat op 3 oktober a.s. de ouderavond staat gepland.
Een avond waarop de oudergeledingen van de school, de Oudercommissie (OC) en de
Medezeggenschapsraad (MR) zich presenteren aan u als ouders. Zij leggen op deze avond
verantwoording af over de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar en geven inzage in de
daarbij behorende financiën. Tevens presenteren ze de plannen voor het komende jaar.
Ook kon u voorgaande jaren op deze avond kennismaken met de Family Factory en de Gebedsgroep.
Twee groepen ouders die activiteiten organiseren voor en steun bieden aan ouders, kinderen en
leerkrachten.
Helaas hebben we de afgelopen jaren moeten constateren dat het aantal ouders dat naar de
ouderavond komt terugloopt. Afgelopen jaar bereikte dit een dieptepunt waarbij het aantal
belangstellenden buiten de geledingen om de dubbele cijfers niet haalde. Ondanks feit dat OC, MR,
Family Factory en gebedsgroep de afgelopen jaren in goed overleg gezamenlijk de avond
organiseerden en elk jaar een andere opzet werd gehanteerd, werd het tij niet gekeerd.
Navraag bij andere scholen leerde ons dat de opkomst bij ouderavonden overal een probleem is en
niemand een opzet heeft gevonden die succesvol is. Een aantal scholen heeft daarom besloten de
ouderavond af te schaffen.
Na overleg met de OC is in de MR-vergadering van 18 september j.l. uitgebreid gesproken over de
toekomst van de ouderavond op onze school. De eindconclusie was dat een flink aantal mensen erg
druk was met het organiseren van deze avond, maar dat gezien de geringe opkomst, deze avond voor
de ouders op onze school geen meerwaarde biedt. Er is daarom unaniem besloten per direct te
stoppen met het organiseren van deze avond.
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Er is besloten, dat de informatie die op de ouderavond met de ouders gedeeld werd, gebundeld gaat
worden in een krant. Deze krant zal 1 keer per jaar uitgegeven worden. Er is een commissie gevormd
waarin 3 leden van de oudercommissie en de oudergeleding van de MR zitting hebben genomen. Zij
zullen gezamenlijk de krant vormgeven. Uitgifte van de krant zal in de maand november
plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Jennifer Maaskant, Voorzitter MR

Voorstelling in de Dialoog
De groepen 1,2 3 en 4 krijgen een prachtige voorstelling in de Dialoog.
Wij boffen maar!!`
Het verhaal ging over mannetje Maanzucht.
Hij heeft alles en alles wilde hebben........
Ik ben benieuwd of de maan er vanavond is.......!?!?😉

Voorstelling Mozart en Maanzucht.
De groepen 1 en 2 zijn deze week twee keer naar een voorstelling geweest.
We mochten maandag in de grote theaterzaal kijken naar de voorstelling over Mozart.
We luisterden naar het verhaal over Mozart en genoten van de muziek die erbij hoorde.
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Vanmorgen waren we weer in de Dialoog te vinden. Dit keer zaten we helemaal vooraan en genoten
we van de voorstelling ‘Maanzucht’. Manusje van alles wilde alles hebben, dus ook de maan. Maar
dat bleek toch niet zo’n goed idee.. Ook dit was een leuke voorstelling! We hebben weer veel
instrumenten gezien zoals: de gitaar, een accordeon en een zingende zaag.

Even voorstellen
Babette Groothuis
Hallo, ik ben Babette Groothuis. Ik ben 22 jaar. Ik ben derde jaars op de
Christelijke Hogeschool in Ede. Dit jaar mag ik stage lopen in groep 2 op de
donderdag en vrijdag. Af en toe ben ik er ook een hele week. Ik hoop er een
gezellig jaar van te maken.

Bart de Vries
Hallo, ik ben Bart de Vries, 22 jaar en woon in Nijkerk. Ik ben een tweedejaars
student van de Pabo op de Christelijke Hogeschool in Ede. De komende periode zal
ik op maandag stage gaan lopen in groep 7. Daarnaast heb ik regelmatig een hele
stageweek. Ik heb er erg veel zin in om de komende periode de school en de
kinderen beter te leren kennen! Naast mijn opleiding tot leerkracht ben ik
werkzaam bij Albert Heijn, bezoek ik regelmatig een voetbalwedstrijd en breng ik
graag tijd door met vrienden. Mocht u/jij nog vragen hebben mag u deze gerust aan
mij stellen. Hartelijke groet en wie weet tot ziens!

Gwenda van Elten
Mijn naam is Gwenda van Elten. Ik woon in Putten en ben net begonnen aan
het derde jaar van de PABO aan de Marnix Academie in Utrecht. Ik ga dit jaar
mijn stage doen op woensdag en donderdag in groep 5. Ik ben er af en toe
een hele week.
Ook ben ik bezig met het behalen van mijn gymbevoegdheid. Daardoor zal ik
ook een aantal dagen in de gymzaal zijn en daar de lessen verzorgen
In mijn vrije tijd sport ik graag, en ik houd van lezen. Ook werk ik in de
weekenden bij een restaurant in Putten.
Ik hoop dat het een gezellig en leerzaam jaar wordt! Ik heb er in ieder geval
veel zin in.
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Niek Veen
Hallo allemaal. Mijn naam is Niek Veen. Ik ben een twintigjarige derdejaars
student aan de Marnix Academie in Utrecht. Dit jaar word ik naast juf
Natascha het vaste gezicht in groep 6 op de woensdag en de donderdag.
Natuurlijk is het vast leuk voor de kinderen om naast de juf een meester te
hebben! Zelf kom ik uit Harderwijk. Na schooltijden ben ik graag sportief
bezig met onder andere volleybal, skeeleren en atletiek. Tijdens mijn stage
besteed ik extra tijd aan een traject over de sportieve en gezonde school.
- Meester Niek

Spaaractie voor Sint Maarten
Dit schooljaar 2017-2018 hebben we afgesproken dat we voor een aantal Goede Doelen
inzamelingen zullen houden.
De eerste actie is voor Sint Maarten dat getroffen is door de orkaan Irma.
En wat zijn we trots op onze kanjers. Er zijn allerlei acties gedaan: er werden koekjes en cup cakes
gebakken en verkocht. Anderen haalden lege flessen op. Op het schoolplein was het een natte boel
door alle schoon gewassen auto’s. Iedere klas vulde op deze manier zijn eigen spaarpot. De totale
opbrengst van de actie was €1136,53 Dit mooie bedrag is overgemaakt op giro 5125 van Het Rode
Kruis.
Fantastisch werk! Kinderen en ouders, ontzettend bedankt!
Namens de Goede Doelen Commissie,
Wilma
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Gevonden voorwerpen
In de afgelopen periode zijn er weer veel gevonden voorwerpen blijven liggen op
school. Het gaat om gymspullen, jassen en kleding. De krat met deze spullen staat in
het computerlokaal. Als u iets mist van uw kind is het misschien de moeite waard
hierin eens een kijkje te nemen.

Kinderpostzegels
Woensdag 27 september is de Kinderpostzegelactie gestart. De actie leert schoolkinderen om zich
belangeloos in te zetten voor andere kinderen. Alle deelnemende leerlingen gaan zich samen
inzetten voor één doel: een goed thuis voor 400.000
kinderen in Nederland en in het buitenland. Het gaat
hier om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen of
om kinderen die moeten werken omdat hun ouders te
arm zijn om voor hen te zorgen. De kinderen kunnen
verkopen tot en met woensdag 4 oktober.
We wensen de kinderen van groep 7 veel plezier en
succes met de Kinderpostzegelactie 2017!

Kinderboekenweek 4 - 15 oktober
Op 4 oktober start de Kinderboekenweek.
We hebben als school gekozen voor het thema van de Christelijke Kinderboekenweek:

Bibbers in je buik
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng? Of heb je pijn in je buik als
je naar school moet? Iedereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden als
je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een grote hond die hard blaft en op je afrent. Of je bent bang dat
je op school iets moeilijks moet doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in
je keel en je voelt bibbers in je buik.
Speciaal voor de Christelijke Kinderboekenmaand werden er drie actieboeken
uitgegeven die passen bij het thema. Het prentenboek voor de onderbouw
werd gemaakt door Linda Bikker (tekst en illustraties) bij Uitgeverij De Banier.
Judith van Helden (Uitgeverij Columbus) is de auteur van het actieboek voor de
middenbouw en Ineke Kraijo (Uitgeverij Mozaïek) schrijft het actieboek voor de
bovenbouw.
Inmiddels is er bij boekhandel Riemer een leuke actie gestart. Wanneer u
tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt en het bonnetje bij ons op school inlevert,
mogen wij voor 20% van het totaalbedrag van alle bonnetjes nieuwe boeken voor in de klas kopen.
Spaart u mee? Twee dozen waar de kassabonnetjes in kunnen, staan bij de hoofdingang en de
kleuteringang.
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5 oktober stakingsdag
In de media wordt heel erg de nadruk gelegd op het feit, dat de leerkrachten van het basisonderwijs
gaan staken voor een beter salaris. Maar het gaat volgens de leerkrachten van PCB Koningin Juliana
om veel meer dan salaris. Salaris is wel onderdeel van het pakket. Wanneer de salarissen in het
basisonderwijs niet omhoog gaan, wordt het vak van leerkracht in het basisonderwijs onaantrekkelijk
en gaan m.n. de mannelijke leerkrachten voor een hoger salaris in het voortgezet onderwijs of in een
andere bedrijfstak werken. Waar het werkelijk om gaat en waarom de leerkrachten op 5 oktober
meedoen aan de staking, heb ik hieronder opgenomen. Het was namelijk ook al de reden, waarop we
op 27 juni meededen aan de werkonderbreking van een uur:

Leraren in het basisonderwijs waren het zat en gingen staken (PO)
Een te hoge werkdruk, slechte salarissen en een dreigend lerarentekort vormen de basis voor de
onvrede onder ruim een derde van de leraren in het basisonderwijs. Uit ongenoegen hierover legden
ze op dinsdag 27 juni een uur hun werk neer.
Omdat de leraren zo'n 20% minder verdienen dan hun collega's in het voortgezet onderwijs, gaven ze
die dag symbolisch twintig procent minder les. Naast hun mindere salaris in vergelijking met hun
collega's in het voortgezet onderwijs zijn de hoge werkdruk en er telkens taken bij krijgen veel
leraren een steeds grotere doorn in het oog.
Drijvende kracht achter het protest nu is Jan van de Ven van de onderwijsbeweging PO in Actie. Dit
internet forum werd enige maanden geleden spontaan opgericht om het heersende ongenoegen
binnen het basisonderwijs een stem te geven. Van de 120.000 basisschoolleraren hebben zich nu
ruim 41.000 van hen opgegeven bij PO in Actie. Dit is een ongekend aantal en illustreert het sinds
jaren opgelopen ongenoegen bij zeer veel onderwijsgevenden in het basisonderwijs. Opmerkelijk
omdat de gemiddelde leraar eigenlijk niet zo veel moet hebben van staken. Maar het (gebrek aan)
beleid van staatssecretaris Dekker en Minister Bussemaker, ook toen de economie weer aantrok, was
voor hen kennelijk teveel van het slechte.
De actie van 27 juni was voor de leraren een soort waarschuwingsschot dat er nu echt concreet iets
moet gebeuren. Aldus Jan van de Ven. Hij vertelt verder dat de beweging inmiddels al veel steun
heeft ontvangen van ouders. Ook van OUDERS VAN WAARDE die zich solidair verklaarde met de
leerkrachten. Maar ook de PO Raad (overleg koepel van onderwijswerkgevers), schoolleiders,
schoolbesturen en onderwijsvakbonden staan achter de acties. Begin juni lanceerde PO in Actie een
petitie, waarin ze pleit voor meer salaris en minder werkdruk. Deze problematiek heeft gevolgen
voor de hele samenleving, stelt PO in Actie. Ze gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van het
onderwijs.
Begin juni ging de website www.pofront.nl de lucht in. Daarop staat een petitie, waarin leraren
pleiten voor meer salaris en minder werkdruk en steun vragen van ouders. Ouders kunnen op deze
petitie intekenen. Op dit moment zijn er alleen al in de Randstad ongeveer 900 leraren te weinig in
het basisonderwijs. Dit aantal loopt snel op naar 10.000 leraren in 2025. Pabo studenten draaien op
sommige plaatsen klassen zonder dat ze hun diploma hebben. Bij zieke leraren moeten kinderen
noodgedwongen thuisblijven, omdat er niet genoeg vervangers zijn. Juist omdat ouders deze
problemen aan den lijve ondervinden, kon PO in Actie in een mum van tijd honderdduizenden
handtekeningen ontvangen van ouders.
Inmiddels zijn de lerarensalarissen de inzet van politiek getouwtrek in Den Haag. Er struikelde bijna
een toch al demissionair kabinet op. De politieke partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet
hebben beloofd substantieel iets te doen aan de lerarensalarissen. Wat dat substantieel inhoudt is
nog even voor anderen onduidelijk. Afwachten dus.
De zes voornaamste klachten van de leraren in het basisonderwijs nog even op een rij:
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1. Hoge werkdruk
Het beroep van leraar is onaantrekkelijk geworden en dat heeft te maken met de hoge werkdruk.
Leraren hebben te weinig tijd om lessen voor te bereiden, hebben te kampen met te veel
administratieve taken en staan voor te grote klassen. Een van de gevolgen is dat er onder veel
leraren stress is. In een recente enquête van TNO gaf ruim 1 op de 5 leraren aan last te hebben van
een burn–out. In geen andere beroepsgroep lag dat percentage zo hoog. Dat maakt het werk niet
aantrekkelijk voor mensen die een baan in het onderwijs overwegen;

2. Laag salaris
Leraren in het basisonderwijs krijgen minder betaald dan tweedegraads docenten in het voortgezet
onderwijs. En dat verschil is de laatste tien jaar groter geworden, blijkt uit cijfers van het ROA
(Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt). Bruto verdient de doorsnee leraar op een
middelbare school ruim 20 procent meer. Er zijn in het verleden goede voornemens en beloftes
gedaan over salarisverhogingen maar daar kwam het na economische recessies niet meer van.
Volgens berekeningen van het ROA daalde het uurloon tussen 1995 en 2014, van 13 euro naar 12,50
euro (netto). In 2001 maakte het kabinet-Kok II 2,1 miljard euro vrij voor loonsverhoging, maar door
de economische tegenwind daarna stelde het kabinet Balkenende de nullijn weer in. In 2007 pleitte
de commissie Rinnooy Kan, die het lerarentekort moest oplossen, voor hogere salarissen, waarover
een jaar later afspraken werden gemaakt in een lerarenconvenant. Maar op de recessie van 2008
volgde jarenlange bevriezing van de salarissen. Alleen vorig jaar kwam er een kleine reparatie van
bijna 45 euro;

3. Internationaal achtergesteld
Ten opzichte van andere ontwikkelde landen komen leraren er in Nederland bekaaid af. Uit de cijfers
van de OESO blijkt dat Nederlandse leraren internationaal weinig verdienen vergeleken bij andere
werknemers met een hbo of wo opleiding. Het gemiddelde salaris in de OESO-landen ligt op 81 %
terwijl dat in Nederland op 68 % ligt;

4. Dalend aanzien
Met de salarissen is ook de status van de leraar gedaald. Stond hij in 1982 nog op de 42ste plaats van
de beroepenladder, nu is dat de 69ste plaats, blijkt uit onderzoek van het ROA. De leraar
basisonderwijs staat twee plaatsen boven de secretaresse, een boven de boekhouder en direct onder
de bedrijfsleider van een restaurant. Volgens het ROA komt dat door de dalende beloning, de
feminisering en de vergrijzing van de basisschool leraren;

5. Dalende populariteit
Dat de populariteit van het beroep daalt, is terug te vinden in het aantal studenten dat in de laatste
jaren is begonnen aan een opleiding tot leraar basisonderwijs. In het schooljaar 2014 – 2015
ontvingen PABO’s iets meer dan 5700 inschrijvingen. Tien jaar eerder waren dat er nog 8000 tot
9000. Door de beperkte instroom dreigt er een enorm tekort aan leraren. Daar komt nog bij dat er
een enorme vergrijzing is in het basisonderwijs zodat er de komende jaren veel leraren met pensioen
gaan. Het aantal inschrijvingen bij de PABO’s is nu gestegen maar volgens berekeningen onvoldoende
om de tekorten te kunnen gaan opvangen;

28-9-2017

Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284

6. Gebrek aan politieke actie
Het kabinet waar we nu afscheid van nemen was ondanks de acties niet van plan om iets aan de
salarissen van de leraren te doen. De staatssecretaris vond het verdedigbaar dat tweedegraads
leraren in het voortgezet onderwijs meer verdienen dan hun collega's in het primair onderwijs. De
staatssecretaris gaf aan dat het moeilijker zou zijn om aan een klas met pubers les te geven dan aan
een heterogene klas in het basisonderwijs. Verder stelde hij dat scholen budget krijgen om zelf
'redelijke klassen' te kunnen inrichten. Het is echter algemeen bekend dat de basisscholen
onvoldoende geld ontvangen om al hun kosten daaruit te kunnen betalen.
(bron Trouw, NRC Next).

Geboortebericht
Op 07-09-2017 is geboren

YOWHAN (Johannes)
zoon van Drar en Asmeret Tesfagabr-Weldegergish
en broertje van Amaniël, Letenkiel en Nebyat
Kievitstraat 19
3853VG, Ermelo

Namens het team van de Koningin Julianaschool van harte
gefeliciteerd.

Belangrijke data
28 september
04 oktober
05 oktober
11 oktober

12 oktober
16 t/m 21 oktober
23 oktober
24 oktober
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Roffel 3
Start Kinderboekenweek
Schoolvoetbal groep 3 en 4
Stakingsdag  school gesloten
Afsluiting Kinderboekenweek
Schoolvoetbal groep 5 en 6
Winterkledingbeurs en Samen Koffie (Family Factory)
Roffel 4
Herfstvakantie
Studiedag  kinderen vrij
20.00 uur OC-vergadering

