
  Nieuwsbrief 
 

Vervangingsproblematiek 
 
In elke school komt het voor dat er leraren vervangen moeten worden. Met name in deze tijd en de 
coronamaatregelen gevolgd moeten worden is er meer vervanging nodig.  De ouders van de 
leerlingen van de desbetreffende groep worden via Parro op de hoogte gebracht als er vervanging 
en/of de opdelen aan de orde is. Via de nieuwbrief brengen we alle ouders op de hoogte over de 
vervangingsproblematiek.  
Er bestaan dan drie mogelijkheden:  

a. Er zijn vervangers van buiten de school in te zetten via het P-centrum. 
b. Er zijn geen vervangers, de school creëert intern een oplossing. 
c. Er zijn geen vervangers, intern oplossen kan niet meer of is niet de meest verantwoorde 

invulling, er wordt een klas/groep thuisgehouden.  
 
De afgelopen drie weken hebben we op de St. Jan Baptist te maken gehad met het invullen van drie 
dagen in groep 3. Op de dinsdagen moest de vervanging intern opgelost worden. De groep 3-4 is 
verdeeld over de groep 3 en 4.  Op de woensdagen en donderdagen hebben verschillende 
vervangers in groep 3 gewerkt. 
 
Deze week is het verlof van 2 dagen in groep 5 door een vervanger ingevuld. 
 
 

Leerlingenraad: 
 
“Samen maken we de school” 
Dat is het uitgangspunt van de leerlingenraad op St. Jan Baptist. 
Burgerschapsvorming gaat uit van drie domeinen die de essentie duidelijk naar voren brengen: 
democratie, participatie en identiteit. In deze lijn willen we de kinderen op onze school leren om 
samen verantwoordelijkheid te dragen voor de school (participatie). Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen leren wat het betekent om deel uit te maken van en inspraak te hebben in een 
gemeenschap (democratie). We leren kinderen hun eigen keuzes te maken en te uiten, respect te 
hebben voor die van anderen en om te gaan met verschillen (identiteit).  
 
Doel leerlingenraad 

• Kinderen leren medeverantwoordelijk te zijn voor eigen leerprocessen. Door leerlingen mee 
te laten praten over het onderwijs om zo een bijdrage te kunnen leveren aan verbeteringen 
van de sfeer en onderlinge omgang (tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en 
leerkrachten en tussen leerkrachten onderling).  

• Het bevorderen van een cultuur waarin leerlingen en leerkrachten met erkenning van 
verschillen in positie-rol en verantwoordelijkheid meer gaan samenwerken met het oog op 



ieders leren en ontwikkeling (ook van leerkrachten).  Waarbij de kinderen tevens 
ondervinden wat realistisch en haalbaar is.  

• De kinderen vertegenwoordigen de leerlingen van de hele school waarbij we de 
betrokkenheid voor het ‘samen maken we de school’ willen vergroten.  

• De kinderen maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen en daarmee het 
actief burgerschap.  
 

De leerlingenraad is dus “MEE WETEN, MEE DENKEN, MEE BESLISSEN.” 
 
Deze week zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 geïnformeerd over de leerlingenraad en hebben de 
kandidaten zich verkiesbaar gesteld. In de week vóór de herfstvakantie vindt de stemming plaats en 
zullen we de gekozen leerlingenraad bekend maken. 
 
In de week na de herfstvakantie zal de leerlingenraad voor het eerst bijeenkomen. 
 

 
Registreren bij binnenkomst: 
 
Het is de bedoeling dat alle bezoekers van ons gebouw die een gesprek hebben, zich registreren als 
bezoeker i.v.m. mogelijk bron- en contactonderzoek. Bij beide ingangen hangt een QR-code die 
gescand kan worden, hiermee komt u op een google-forms pagina die u kunt invullen.  
De gegevens blijven twee weken bewaard en worden daarna vernietigd. Lukt het scannen niet, dan 
kan er een formulier worden ingevuld. Dit formulier ligt bij de administratie en conciërge. 
 

 
Agenda: 

- 9 oktober afsluiting kinderboeken week 

- 19 oktober t/m 23 oktober herfstvakantie  
 

 


