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Kalender volgende week: 

Ma 11 februari:  Rapport 1  
Di  12 februari: ’s morgens groep 5E naar ‘t Limburgs museum;  

’s middags de groepen 8 naar de musical Titanic 
Wo  13 februari: 
Do 14 februari: ’s morgens groep 5D naar ’t Limburgs museum 
Vr 15 februari:  
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basisschool KOM.MIJN 

Prins Frederikstraat 67a 

5951 BR  Belfeld 

077 4758049 

www.kommijn.kerobei.nl 

Klik hier voor e-mailadressen 

van leerkrachten. 

Even bijpraten 

De rek is eruit. We hebben deze en afgelopen week meerdere zieke collega’s gehad waarvoor we alle parttimers 
die we hebben, bereid hebben gevonden om groepen over te nemen. Sterker nog; voor groep 3 was op dinsdag 
niemand beschikbaar. We hebben intern stevig moeten puzzelen om er voor te zorgen dat deze kinderen toch 
onderwijs zouden krijgen. Dat betekende dat juffrouw Lieke uit groep 8 naar groep 3 ging en dat meneer Robert 
beide groepen 8 voor zijn rekening heeft genomen. U begrijpt dat dit echt een noodoplossing is die we voor één 
dag in kunnen zetten. De grens is nu helaas echt bereikt. Er is niemand meer beschikbaar. Zoals eerder 
aangekondigd zullen we dus groepen kinderen op moeten gaan delen. Maar een groep van bijvoorbeeld 28 
kinderen is niet zo maar even opgedeeld. Dat betekent voor de ontvangende groep dat er zeker 7 kinderen 
bijkomen waardoor het aantal oploopt richting 30 en er over. Bovendien moet 3/4 deel van de groep een jaarlaag 
hoger of lager ingedeeld worden waardoor er van goed onderwijs in al deze groepen geen sprake meer is. Ik zal 
nogmaals ons stappenplan toevoegen hoe we zullen handelen in het geval dat er voor meerdere dagen geen 
vervanger beschikbaar is, aangevuld met meer algemene informatie. Een groep opdelen wordt alleen de eerste dag 
gedaan; de tweede dag zien we ons genoodzaakt de groep thuis te laten. 

De respons van de ouders van KOM.MIJN op het tevredenheidsonderzoek ligt op 52%. Daarmee wordt de uitslag 
als representatief beschouwd. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen. Hier kunnen we mee verder. 

Zoals u wellicht weet wordt elke activiteit van de OR door 2 fotografen vastgelegd. De foto’s worden bewaard om 
uiteindelijk in groep 8 weer tevoorschijn te komen voor de collage. Op veler verzoek zullen we de foto’s eerder op 
Isy en de website zichtbaar maken via My Album. De foto’s worden nauwkeurig gescreend om er voor te zorgen dat 
er geen foto’s gepubliceerd worden van kinderen waarvan de ouders geen toestemming hiervoor gegeven hebben. 
Komende maandag wordt het album van de kerstmarkt gepubliceerd. 

Fijn weekend allemaal. Benieuwd wie dit jaar het Broedspaar zal zijn… 

Hartelijke groeten, 

Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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Vervanging bij ziekte  
Zoals u wellicht gevolgd heeft in het nieuws is er een tekort aan leerkrachten ter vervanging van zieke collega’s. Dat zit 
er al jaren aan te komen en het heeft de afgelopen jaren heel wat hoofdbrekens gekost om ervoor te zorgen dat we 
geen klassen naar huis hoefden te sturen. Afgelopen schooljaar hebben onze leerkrachten hier ook op een aantal 
momenten voor gestaakt. Helaas is nu het moment van de waarheid aangebroken en worden we geconfronteerd met 
het niet meer kunnen vervangen van collega’s die ziek worden. Hoewel onze stichting jaren geleden al een buffer heeft 
gecreëerd door extra mensen aan te nemen en die vanuit een eigen vervangerspool in te zetten bij ziekte, is het nu zo, 
dat er gewoonweg geen mensen meer zijn om op te roepen. Alle collega’s vanuit onze eigen vervangerspool zijn 
langdurig ingezet en de “losse” vervangers die er zijn worden door alle schoolbesturen uit de regio (en daarbuiten) 
benaderd om te komen vervangen. We hanteren hierbij een volgorde. Als een collega zich ziek moet melden en er is 
geen vervanger beschikbaar: 

 Vragen we parttime collega’s om extra te komen werken  

 Mocht dat niet mogelijk zijn vragen we, op basis van de mogelijkheden en/of werkzaamheden ofwel een teamleider 
een groep over te nemen, ofwel halen we een leerkracht uit de ondersteuning (van de werkdrukgelden). 

 Kan dat niet, zullen we de groep waar geen leerkracht voor is, opsplitsen en verdelen over meerdere groepen. Het 
gevolg hiervan is dat het lesprogramma van al die groepen ook aangepast moet worden en er geen sprake meer is van 
een normale lesdag. 

 In het uiterste geval zullen we voor de 2e dag aankondigen dat de betreffende groep de volgende dag thuis moet 
blijven. Dit is heel vervelend voor ouders en zullen we alleen doen als het écht niet anders kan. 

 De volgende dag zal dat (aankondigen dat een groep thuis moet blijven) voor een andere groep gelden om het 
ongemak zo gelijk mogelijk te verdelen. 

 

Nieuws uit de MR 
MR bijeenkomst 15 januari 
 
Onze eerste bijeenkomst van 2019.  
Er waren geen inkomende berichten dus we konden direct door met de notulen van de vorige keer. Deze hebben we 
kort doorgenomen. Wat betreft de verkeersveiligheid is weinig nieuws meer te melden. We zijn in afwachting van wat 
de gemeente beslist. 
 
Na de notulen van de vorige keer punt 3 van de agenda: schoolorganisatie en werkdrukgelden. 
Voor het nieuwe schooljaar wordt er nu al gekeken hoe de invulling gaat worden. Dit alles heeft te maken met het 
aantal leerlingen voor komend schooljaar. Daar het aantal wat terug loopt krijgt de school ook minder formatie. Kunnen 
we de groepen zo behouden of zijn we genoodzaakt om groepen anders in te delen? De tijd zal het ons leren maar we 
gaan uiteraard voor de beste invulling. 
Verder zullen de leerkrachten de arbeidstijden moeten gaan registreren. Zodat er beter inzichtelijk wordt welke taken 
veel tijd in beslag nemen. Ook hebben we gesproken over werkdruk. En dit ligt bij iedereen anders. 
Tijdens de studiedag die de leerkrachten gehad hebben is hier ook aandacht aan besteed. Waar ben jij goed in als 
leerkracht? Als je collega dat weet, kun je veel van elkaar leren. En hierdoor kan de werkdruk wellicht verminderen 
doordat een maatje je kan helpen. Een mooie ontwikkeling al zeg ik het zelf. Samen Slimmer! 
 
De kerstmarkt is ook als een succes ervaren. Wat een opkomst en wat een leuke originele werkjes waren er. Ook de 
dames die al dat lekkers gebakken hebben waren een groot succes. Voor het einde van de avond was alles uitverkocht. 
En dan de opbrengst nog, die was ook verrassend hoog. Iedereen bedankt voor zijn inzet! Wat ons betreft komende 
kerst in herhaling. En wij van de MR zouden het leuk vinden als we dan een ander goed doel binnen de Belfeldse 
gemeenschap blij kunnen maken met een mooi bedrag. Aan de organisatie om zich hier verder over te buigen. Succes 
alvast! 
 
Zoals wellicht al bekend is, komt er een nieuw speeltoestel. Wat het wordt blijft nog even een verrassing. Tevens wordt 
er nog wat “street-art” spellen op de tegels gemaakt. Al met al een hele verandering en hopelijk zullen de kids er weer 
veel speel plezier aan kunnen beleven. 
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Kort nog over de staking gesproken die in de media vermeld is van 15 maart. Maar hier was binnen Kerobei nog geen 
uitspraak over gedaan. Anouk zal ons allemaal middels Isy op de hoogte houden. 
 
Na een korte rondvraag waren we, naar ik denk, in een recordtijd klaar. Volgende vergadering zal ook de Ouderraad aan 
schuiven voor ons jaarlijks overleg. Dames, we zien jullie weer graag verschijnen. Zorgen wij voor de koffie en thee en 
jullie voor wat lekkers?  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de MR 
Bart Bongaerts 

 

Vervolg pyjama- en sloffendag. 
Groep 6M zag zo’n pyjama- en sloffendag zoals die van groep 7N vorige week ook wel zitten.  Hier enkele foto’s. 

 

                   

 

             

 

 

 

 

 



Afzender: info@kommijn.kerobei.nl  4 

Nieuwe vloer druppelgroep 
Ontzettend interessant als er een nieuwe vloer in de BSO- ruimte naast de druppelgroep gelegd wordt. Inmiddels heeft 
ook de druppelgroep een nieuwe vloer gekregen. 

 

 

Nieuw speeltoestel 
Eindelijk is het er; ons nieuwe speeltoestel. Afgelopen donderdag werd het vakkundig opgebouwd na het betere 
puzzelwerk. Komende dinsdag wordt de valondergrond geplaatst en dus mag er vanaf woensdag 13 februari op 
gespeeld worden. De leerlingen van de leerlingenraad hebben dit uitgezocht en hebben al veel positieve reacties van de 
andere kinderen gekregen. 

 

                                   

 


