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Tille-Nieuws 9
Donderdag 25 januari t/m 8 februari 2017
Geachte ouder/verzorger,
Staking op woensdag 14 februari
In deze Tille Nieuws begin ik met de melding dat
er opnieuw een stakingsdag in het primair
onderwijs komt.
Via de media heeft u het mogelijk al gehoord. In
de noordelijke provincies zal op woensdag 14
februari een vervolg gegeven worden aan de
eerdere stakingen. Daarna zullen in de andere
provincies stakingen volgen. De actiebereidheid
is onder de collega’s van De Tille groot: De
werkdruk is onverminderd hoog en tot nu toe is
er niets vanuit Den Haag gedaan dat iets aan
die werkdruk doet. Dat is dan ook de
voornaamste reden dat er opnieuw een
stakingsdag komt.

Klassenmanagement
In de afgelopen periode hebben we als team
veel met elkaar gesproken over het onderwijs
en wat we daar belangrijk aan vinden: Het
WAAROM. In een eerder Tille Nieuws heb ik u
daar verslag van gedaan.
Nu gaan we de uitwerking daarvan oppakken.
We spreken af op welke wijze we de dagelijkse
gang van zaken in de school en in de groep op
elkaar en de kinderen afstemmen: Het WAT en
het HOE.
Het doel daarvan is om een fijne school te zijn
waar we op een goede wijze de kinderen in hun
ontwikkeling verder helpen. Al deze afspraken
samen noemen we ‘klassenmanagement”.
Een eerste uitwerking daarvan betreft de
effectieve lestijd. Hieronder geef ik aan hoe we
dat op korte termijn gaan verbeteren
(elektrische bel) . Andere afspraken omtrent het
klassenmanagement zal ik in volgende Tille
Nieuwsbrieven met u delen.

Woensdag 14 februari is onze school dicht. Ik
begrijp dat dit voor u mogelijk tot een probleem
kan leiden. Ik wil u vragen om de opvang van
uw kind(eren) zelf te organiseren.
Zie ook de bijlage; betreft een brief van de
directeur-bestuurder van Opo-Furore.

Elektrische bel vanaf 8 februari
Op dinsdag 6 februari wordt een elektrische bel
geïnstalleerd. Hier is voor gekozen om meer op
tijd te kunnen beginnen. Het bellen gebeurt nu
handmatig en regelmatig komt het voor dat er te
laat wordt gebeld. De effectieve leertijd staat
daarmee onder druk. Dat is incidenteel niet erg,
maar als het frequent voorkomt gaat er te veel
onderwijstijd verloren.
Door gebruik te gaan maken van een
elektrische bel zal dit beter gaan. Daarnaast
willen we ook een andere manier van “naar
binnen gaan” inzetten.
Nu wordt er om 8.30 uur gebeld en gaan de
kinderen naar binnen, terwijl om 8.30 uur de
lessen eigenlijk van start moeten gaan.
We gaan daarom voortaan eerder bellen,

Ziekmeldingen
In de afgelopen weken hebben we te maken
gehad met veel ziekte. Zowel onder de
leerkrachten als onder de leerlingen. In groep 56 was op een gegeven moment meer dan de
helft van de kinderen vanwege ziekte afwezig.
Het is een hardnekkig griepvirus. Hopelijk zijn
alle zieken snel weer hersteld.
Mocht u uw kind(eren) wegens ziekte af willen
melden dan kunt u daarvoor telefonisch contact
opnemen met de school. Via email of appcontact komt de melding niet altijd tijdig over en
leidt dat mogelijk tot miscommunicatie.
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namelijk om 8.25 uur en 12.55 uur. De kinderen
mogen dan zelfstandig naar binnen komen. De
leerkrachten staan dan bij de deur van het
lokaal en ontvangen daar de kinderen. Op deze
manier kunnen we daadwerkelijk om 8.30 uur
en 13.00 uur starten met lessen.
Voor groep 1 en 2 gaat er geen bel. De kinderen
van deze groepen kunnen vanaf 8.20 uur en
12.50 uur in de groep(en) worden gebracht. Dat
is iets later dan nu het geval is. De reden dat we
dit gaan doen is tweeledig: aan de ene kant
verkorten we de wachttijd voor kinderen die al
vroeg op school zijn en aan de andere kant
heeft de leerkracht ’s morgen net iets meer tijd
om de dag voor te bereiden.
Bovenstaande wijzigingen gaan in vanaf
donderdag 8 februari i.v.m. de installatie van de
elektrische bel.

groepen. We doen dat twee maal per jaar met
landelijk genormeerde toetsen. Het doel van
deze toetsing is om te bepalen of elk kind
voldoende vooruitgang laat zien. Door
halfjaarlijks de toetsen af te nemen, is de
ontwikkeling per kind mooi inzichtelijk te maken.
Daarnaast geven de toetsen ook informatie over
de groeps- en schoolontwikkeling. Doen we de
goede dingen? Op de goede manier?
Gebruiken we nog de juiste methodes? Moeten
we zaken veranderen of kunnen we zo
doorgaan? Belangrijk vragen die we n.a.v. de
toetsen onszelf weer stellen.
Op woensdag 7 februari hebben we als team
een studiedag over de bovenstaande vragen.

Met een vriendelijke groet,
Bertus Rietman
Directeur a.i.

CITO toetsen
Op dit moment wordt er volop getoetst in alle

NIEUWS VAN DE LIEVEHEERSBEESTJES EN DE POEZENBOOT
Er heerst ziekte. En voor wie niet ziek thuis op de bank ligt, voelt zich ook niet helemaal fit. Snotterig,
moe, buikpijn, hoofdpijn… Hopelijk waaien de ziektemakers weer snel weg uit onze school en onze
straten!
Een aantal punten op een rij:
 Volgende week start in de kleuterbouw het thema Noord- en Zuidpool. Graag uw hulp bij het in
sfeer brengen van de beide klassen.
 We lenen graag knuffels die bij het thema passen, witte pluizige mutsen of zelfs berenmutsen,
boeken/foto’s/posters voor op de muur en voor de ramen, 2 witte iglo tenten, nep sneeuw en
sneeuwballen, ski bril en wanten ….
Graag zien wij de rapporten en mappen met werkjes zo snel mogelijk terug op school. We willen ze
binnenkort weer opnieuw vullen.
Yonie van Egmond gaat verhuizen naar Beetsterzwaag. Vrijdag 2 februari is zij voor het laatst. We
zullen Yonie erg missen, maar wensen haar natuurlijk ontzettend veel plezier op haar nieuwe school.
NIEUW OP SCHOOL
Welkom in De Poezenboot Lisse Jonkman!
Ook nieuw op school is Sophie van Houten. Zij is deze week ingestroomd bij de Emoji Tijgers (6-7)
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DE JARIGEN DE KOMENDE TIJD
Allereerst nog een vermelding van een leerling die in de vorige periode jarig was en helaas niet
genoemd was:
Op 18 januari was Iris Smit jarig. Als nog van harte gefeliciteerd!
27 jan
31 jan
31 jan
2 febr
6 febr
8 febr

Fardau Smeenk
Laut van der Pol
Sil van der Pol
Naomi Tabak
Danillo Maijer
Xem de Boer

12 jaar
5 jaar
5 jaar
10 jaar
9 jaar
7 jaar

AGENDA

Woensdag 31 januari

Open dag Drachtster Lyceum 16.00 – 20.30 uur
Groep 7 verkeerstuin

Zondag 4 februari

(juf) Annemieke jarig

Maandag 5 februari

Oudergesprekken groep 8

Woensdag 7 februari

Studiedag team, alle leerlingen vrij

Donderdag 8 februari

Open dag CSG Liudger Splitting 16.00 – 20.30 uur

Vrijdag 9 februari

Tillenieuws 10

BIJLAGE

Brief over de staking van 14 februari, dhr. Teunis Wagenaar, directeur-bestuurder Opo Furore
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Beste ouder(s), verzorger(s),

U zult vanuit de pers al hebben begrepen dat er opnieuw opgeroepen is tot staking en wel op 14
februari a.s. Ook de afgelopen weken is er overleg geweest tussen de diverse partijen om tot een
werkbare oplossing te komen. Dit overleg heeft zeer tot onze spijt geen resultaat opgeleverd. Waar
gaat het ook alweer over?

er is door het PO-front (vakbonden, PO in actie en PO-raad) gevraagd om een bedrag van 1,4
miljard om te komen tot een betere betaling en om de werkdruk te verminderen;
er is een bedrag vrij gemaakt van 750 miljoen.
Dit bedrag wordt ook nog voor een groot deel gefinancierd uit geld dat nu ten goede komt aan
de onderwijssector en bovendien is een groot deel van het geld pas beschikbaar in 2020,
zodat er effectief te weinig kan gebeuren.
Het PO-front had de hoop dat de minister in ieder geval het geld naar voren zou halen, zodat we met
de uitvoering van de acute problemen kunnen beginnen. Ook daarin heeft de minister niets
toegezegd, zodat het PO-front opnieuw oproept tot staking, nu in de vorm van een estafette. De
noordelijke provincies zijn daarbij het eerst aan de beurt.
Het is met gemengde gevoelens dat we u wederom infomeren over deze staking. Gemengd, omdat
we achter het doel staan van de staking en we absoluut het gevoel hebben dat het ministerie
onvoldoende doordrongen is van de problemen die iedere dag op onze scholen spelen. Ook het
initiatief van het ministerie om 10% van de scholen een subsidie (met planlast) te laten aanvragen
van € 8000,- voor werkdrukvermindering getuigt van weinig besef wat er in de scholen speelt.
Anderzijds begrijpen we ook dat we wederom geen onderwijs aanbieden aan uw kinderen en onze
leerlingen en dat het voor overlast zorgt. De school in dan immers dicht en er is geen opvang. Wij
vragen uw begrip voor deze staking. Op de wat langere termijn zal deze staking aan uw kind en het
onderwijs ten goede komen.
Voor OBS De Tille betekent dit het volgende:

We staken, de school is op woensdag 14 februari gesloten.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Teunis Wagenaar

Bertus Rietman

directeur-bestuurder

directeur a.i. De Tille
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