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Voorjaarsvakantie – Alle groepen vrij

Carnaval
Op 25 februari vieren we carnaval op Gaanderwijs.
De kinderen mogen die dag verkleed naar school
komen. Ze krijgen wat lekkers en wat gezonds van
school.
Afgelopen week en komende week zijn er al diverse
optredens van kinderen te bewonderen in de groepen
in de aanloop naar vrijdag. Op vrijdag zullen er
enkele optredens op het grote podium zijn. Natuurlijk
zal er ook veel worden gehost en gefeest. We
houden ook rekening met de kinderen die dit minder
leuk vinden.
Om 12:00 uur zijn de kinderen vrij en mogen ze genieten van een welverdiende
voorjaarsvakantie.

Studiedag
We kijken terug op een geslaagde studiedag, afgelopen woensdag. We hebben samen
gekeken naar het onderwijsaanbod voor de komende periode. Op 7 en 8 maart zijn er
studiedagen gepland. De kinderen zijn dan vrij. Tijdens deze studiedagen worden al de
eerste voorbereidingen gedaan voor het nieuwe schooljaar.

Vervangingen
We zien in alle sectoren dat het lastig is de bezettingen rond te krijgen. Veel scholen
hebben al groepen thuis moeten houden, omdat er geen leerkracht beschikbaar is.
Ook bij ons is het vaak een hele uitdaging. We hebben tot nu toe altijd nog een
leerkracht kunnen vinden voor de groepen. Hierdoor waren de groepen steeds bezet en
konden de kinderen naar school.
Door het lerarentekort zijn er helaas maar weinig tot geen leerkrachten beschikbaar in
onze vervangingspool. We zetten over het algemeen dan ook eigen leerkrachten in die
op die dag eigenlijk een andere onderwijskundige taak hadden.
Wanneer een leerkracht uitvalt, werken we volgens een vastgesteld
vervangingsprotocol. Het kan voorkomen dat u via Parro de mededeling krijgt dat er
geen leerkracht beschikbaar is voor de groep en de groep hierdoor thuis moet blijven.
We realiseren ons dat dit voor iedereen veel organisatorische problemen geeft, maar
ook wij zullen er niet aan ontkomen.

Ogo
De groepen 4 t/m 8 doen hun onderzoek binnen de inhoudslijn Tijd, dit omvat leerdoelen die
vallen onder geschiedenis.
Van Alec en Sergio uit groep 5 van juf Claudia ontvingen we onderstaand verslag met
tekeningen:

Wij willen u wat vertellen over het Romeinse rijk en wat we geleerd hebben met OGO.
Het Romeinse rijk viel uit elkaar door de Franken en de Saksen. Zij rukten op om
Romeinse gebieden te veroveren.
De Germanen moesten soms belasting betalen aan de Romeinen. Ze hadden nog geen
geld dus moesten ze betalen in producten. Als ze dat niet konden moesten ze zelfs een
kind of hun vrouw geven. Dat was heel erg. Die werden dan slaaf gemaakt van de
Romeinen. De Romeinen hadden veel macht maar in de loop van de tijd viel het
Romeinse rijk uit elkaar. En hoe dat gebeurde vertellen we hier. De Franken en de
Saksen wilden oorlog met het Romeinse Rijk en de Franken namen het Romeinse Rijk
over en de Germanen gingen in hun gebied wonen. De Saksen kregen alleen het landje
erachter.

Dit zwaard en schild zijn van de Romeinen om zich te verdedigen tegen de Germanen.
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Xavi Helming (2013)
Nila Meijer (2016)
Clem Bronkhorst (2010)
Noud Brugman (2015)
Densio van Hussel (2016)
Mees Ebbing (2014)
Fayen Knikkink (2017)
Massa Fayad (2012)
Milan Bongers (2016)
Vajèn Goldewijk (2013)
Cataleya Coster (2012)
Jente Grob (2014)
James Perkins (2015)
Elise Jansen (2013)
Jasmijn Peeters (2015)
Linde Kats (2012)
Sophie Haußmann (2011)
Daniël Bruil (2012)
Elin Janssen (2011)
Jesse Piepers (2017)
Hannah Nova (2017)
Jouke Leben (2013)
Lobke Scholten (2012)
Quinn Liebrand (2015)
Noud Menkhorst (2014)
Liam Reussink (2016)
Gijs Arends (2017)
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SBOG – Muziek maak je zelf (voor volwassen)
Vacature OPR Samenwerkingsverband Doetinchem
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‘Muziek Maak Je Zelf voor Volwassenen’, meld je nu aan!
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen organiseert al meerdere jaren met
veel succes de cursus ‘Muziek Maak Je Zelf’, bestemd voor jonge
kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Deze cursus gaan we nu ook
verzorgen voor jongere t/m oudere volwassenen. De cursus omvat 10
lessen en start op 17 maart a.s.
Alle informatie over deze cursus kunt u lezen in onderstaande flyer of op
www.sbo-gaanderen.nl.

Wil jij meepraten over passend onderwijs in jouw
regio?
De Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Doetinchem
(basisonderwijs) is op zoek naar meerdere nieuwe leden.
De meeste kinderen kunnen de basisschool zonder problemen doorlopen. De school

waar een kind is ingeschreven, biedt de hulp en ondersteuning die een kind nodig
heeft. Als er meer nodig is en de school dit niet zelf kan, zoekt deze school samen
met de ouders naar een oplossing. Dat kan binnen de eigen school zijn met extra
ondersteuning, op een andere basisschool of in het speciaal (basis)onderwijs. De
school zorgt er samen met de ouders/verzorgers voor dat een kind op de beste
plek komt en dat een kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Het
samenwerkingsverband helpt hierbij.
Waarom hebben we jou nodig?
Alles draait om passend onderwijs, daarom vinden we het heel belangrijk dat jij
met ons meedenkt. Of het nu gaat om het speciaal basisonderwijs of het reguliere
basisonderwijs, hoe meer verschillende invalshoeken, hoe beter. Wij zoeken
ouders/verzorgers van leerlingen én personeelsleden die werkzaam zijn in het
basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband Doetinchem.
In december verwelkomden we Danny, Laurien, Bertine en Engelbert, onze enthousiaste
nieuwe leden! Toch we blijven op zoek naar nieuwe leden! Voor de oudergeleding én voor
de personeelsgeleding.

Wat is de OPR?
Het samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem helpt de scholen binnen de regio om
niet alleen op papier, maar juist in de praktijk passend onderwijs te bieden. Veel van
het geld dat de overheid wil uitgeven, wordt beschikbaar gesteld aan het
samenwerkingsverband. Voor het goed volgen van het SWV, is er de
ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is binnen het samenwerkingsverband het
hoogste niveau van medezeggenschap. Als je lid bent van de OPR praat je dus mee
over alles wat met passend onderwijs te maken heeft.

In ons samenwerkingsverband
zijn 14 schoolbesturen
gezamenlijk verantwoordelijk
voor ruim 11.000 leerlingen
binnen het primair onderwijs.
Dit zijn 62 basisscholen, 3
speciaal (basis) onderwijs
scholen. De OPR bestaat uit 10
leden. Deze leden
vertegenwoordigen alle
leerlingen binnen het
samenwerkingsverband.
De OPR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. In deze vergaderingen komt alles aan de
orde wat met passend onderwijs te maken heeft. Het belangrijkste hierin is het
ondersteuningsplan. Verder bespreken we de begroting en jaarrekening en de
besteding van de financiële middelen.
Ben jij ons nieuwe OPR lid?
Als je ouder/verzorger bent, kun je zitting nemen in de OPR zolang je een kind in het
basisonderwijs hebt. Als je personeelslid bent, kun je zitting nemen in de OPR als je minimaal 6 maanden - een vast dienstverband hebt bij een (school)bestuur binnen het
SWV Primair Onderwijs Doetinchem. Als jij interesse hebt in passend onderwijs, ben je
van harte welkom! Aanvullende kennis is niet nodig.
➢ Voor de oudergeleding vragen we je in het bijzonder te reageren als je kind op
een school buiten Doetinchem zit.
➢ Voor de personeelsgeleding zoeken we mensen vanuit alle geledingen.
Als je lid wordt van de OPR, doe je dat in principe voor 4 jaar. Op deze manier zijn er
altijd genoeg leden met ervaring. Er staat een kleine vergoeding tegenover.
Voel jij je betrokken bij het onderwijs en is de school van je kind(eren) of waar je werkt
onderdeel van het SWV Doetinchem, kom dan vooral eens mee vergaderen.
Wil je meer informatie of je kandidaat stellen voor de OPR, kun je reageren door een
email te sturen naar de OPR: opr@swvdoetinchem.nl We lezen hierin graag wat jouw
motivatie is om in de OPR te gaan, of je ouder/verzorger of personeelslid bent en van
welke school je komt.
Kijk ook eens op de website van het SWV Doetinchem PO:
https://www.swvdoetinchem.nl/organisatie/ondersteuningsplanraad-opr
We kijken uit naar je reactie!
Hartelijke groet,
mede namens de leden van de OPR,
Maddy Bovens
Voorzitter OPR

