
 

Sint 2021... 

Het was weer een geweldig feest vrijdag 3 december 
op de Vlierboom! Iets minder groots dan we zouden 
willen door alle maatregelen maar desalniettemin een 
geweldig feest. De Sint en de Pieten hebben overal 
een bezoekje gebracht en weer allemaal cadeautjes 
uitgedeeld. Er zijn ook weer geweldige surprises ge-
maakt door de bovenbouw. Inmiddels is de Sint weer 
terug naar Spanje maar maken wij ons op voor kerst... 
 
Kerst 2021... 

Woensdag 8 december heeft de Ouderraad de school 
weer prachtig versierd voor Kerst. Het is ieder jaar 
weer net Winter Wonder Land op school! Dank jullie 
wel! Helaas kunnen we door de Avond-lockdown en 
de huidige maatregelen dit jaar geen kerstdiner orga-
niseren; in de avond zijn bijeenkomsten nu niet toe-
gestaan. Daarnaast weten we nog niet wat de rege-
ring gaat doen met de laatste week voor de kerstva-
kantie. Er gaan stemmen op om de laatste week voor 
de vakantie de scholen te sluiten maar dit weten we 
nog niet zeker. Mocht de laatste week gewoon school 
zijn, zal waarschijnlijk op woensdag 22 december een 
ontbijt worden georganiseerd. Voor groep 8 kijken we 
of we iets anders kunnen organiseren omdat het hun 
laatste jaar is. We houden u op de hoogte.   

VLIER 13 DONDERDAG 9 DECEMBER 2021  

8-12   Kerst in de school 

22-12  Kerstontbijt; 12:15 uur uit. 

24-12  Start kerstvakantie 

25/26-12  Kerst 2021 

31-12/1-1 Oud en Nieuw 

10-1  Eerste schooldag na vakantie 

AGENDA 

 

 

Terugkoppeling Tweedaagse directeuren DHS… 
 
Op donderdag 11 en vrijdag 12 november waren alle 
directeuren van De Haagse Scholen, onze overkoepe-
lende organisatie, op tweedaagse om over het groei-
ende probleem van het lerarentekort te praten. Naast 
dat er rondom Corona een hoop dingen spelen, is het 
oplopende lerarentekort een groot probleem aan het 
worden. Hierover zou ik u een korte terugkoppeling 
geven. 
Er zijn een aantal mogelijkheden die als quick-fix ge-
noemd worden zoals de vierdaagse schoolweek. Op 
het moment dat er echt geen personeel meer te vin-
den is, kan een school overgaan naar een vierdaagse 
schoolweek. Op dat moment wordt er nog maar 4 da-
gen lesgegeven en zijn de kinderen 1 dag vrij. De in-
spectie ziet deze lesverkorting ook als mogelijkheid en 
treedt niet op tegen scholen die dit moeten invoeren 
als er een te groot lerarentekort is. Andere beslissin-
gen of keuzes die gemaakt kunnen worden zijn meer 
ongediplomeerde mensen voor de groepen zetten 
dus mensen die nog bezig zijn met de PABO of onder-
wijsassistent zijn.  
Daarnaast kan een school overgaan naar unitonder-
wijs waardoor bijvoorbeeld 1 leraar aan een aantal 
groepen de uitleg verzorgd en als de groep aan het 
werk gaat, wordt begeleid door een onderwijsassis-
tent of andere begeleider.  
Het is een lastig probleem waar we als Vlierboom-
school gelukkig nog niet veel mee te maken hebben 
(gehad) en we steeds toch weer goed geschoold per-
soneel kunnen vinden. Maar momenteel staat een 
vacature uit voor juf Ellen die de Vlierboom gaat ver-
laten maar hierop is geen enkele reactie geweest. Na 
de kerstvakantie zal de vacature opnieuw online ko-
men in de hoop 
een leuke nieuwe 
collega te vinden. 
Kent u iemand die 
2 of 3 dagen per 
week wil/ kan les-
geven, laat het ons 
weten :-) 

De Vlierboom is 
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