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Studiedag 

Let op! Op dinsdag 7 februari is het studiedag. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. De 

leerkrachten gaan zich verder scholen op het gebied van zorg. De kinderen van de 

Peuterspeelzaal worden wel op school verwacht. 

 

Vervangingsproblematiek 

Een steeds groter wordend probleem voor basisscholen is het vinden van vervangers voor 

leerkrachten die afwezig zijn vanwege ziekte of scholing. Hiervoor zijn twee oorzaken:  

- Minder mensen kiezen voor het beroep van leerkracht. 

- De Wet Werk en Zekerheid, die bepaalt dat leerkrachten maar een beperkt aantal keren  

  mogen invallen voor een bestuur. Wordt dit aantal overschreden, dan ontstaan verplichtingen  

  naar de invaller. 

Ook wij merken in toenemende mate dat het vinden van invallers lastig is. Het 

vervangingsbureau waarbij wij zijn aangesloten, heeft minder invallers dan voorheen en steeds 

vaker gebeurt het dat niemand beschikbaar is. In zo’n geval zoeken we zelf naar een oplossing. 

Er zijn dan enkele opties, bijvoorbeeld: 

- Een parttimer komt extra werken,  

- een leerkracht zonder lesgevende taken, de IB’er, de directeur of een student neemt de klas  

  over. 

Indien dit niet mogelijk is kan het voorkomen dat we een klas moeten verdelen over andere 

groepen of dat een klas naar huis gestuurd moet worden. Tot nu toe zijn deze laatste opties op 

onze school nog niet voorgekomen. In de toekomst kan dit anders zijn. Ons bestuur, de 

Borgesiusstichting, heeft voor de vervangingsproblematiek een bovenschools protocol 

opgesteld. Dit protocol wordt op de website van de Borgesiusstichting geplaatst. 

 

MR 

Eind dit schooljaar loopt de zittingstermijn van Niels Verkooijen af. Hij stelt zich wel direct weer 

herkiesbaar.  Ook u kunt zich verkiesbaar stellen voor de functie van voorzitter MR. Heeft u 

interesse, mail dan uiterlijk uw gegevens en motivatie naar mr.tbosschehart@gmail.com. 
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4744 BX  Bosschenhoofd  

T:  0165 31 27 56 
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Poetsavond 

Op donderdag 26 januari hebben we onze eerste schoonmaakavond 

gehouden. Onder het genot van een gezellig muziekje hebben 

leerkrachten en ouders samen de klusjes aangepakt die niet onder de 

reguliere schoonmaak vallen, zoals de binnenkant van de kasten. Na 

afloop was er koffie, thee en een lekkere koek. Wat ons betreft een zeer 

geslaagde en gezellige avond! Bedankt!  

 

Tennisclinic 

Op dinsdag 21 februari krijgen de groepen 3 t/m 8 een tennisclinic. Deze is op het terrein van 

de tennisvereniging (bij de rotonde). Kinderen hoeven niets mee te nemen, behalve 

sportkleding voor buiten. Groep 4/5 heeft de les om 11.15 uur. Groep 3, 5/6 en 7/8 op hun 

normale gymtijd in de middag. Bij slecht of te koud weer wijken we uit naar een andere datum: 

7 maart. 

 

BS ’t Bossche Hart op Facebook 

De afgelopen maand hebben al vele mensen onze facebookpagina weten 

te vinden. Er worden regelmatig foto’s gepost van activiteiten op school. 

Nog niet gevonden? Zoek op ’t Bossche Hart! 

 

 

 

 


