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Samenstelling groepen, vacatures en andere
zaken
Beste ouders,
Nog 4 weken en dan is het alweer zomervakantie! Wij zijn bezig om het schooljaar goed af
te ronden en voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. De jaarbestelling is al
gedaan en de te formeren groepen zijn vastgesteld. Volgend schooljaar hebben we de
groepen 1-2A, 1-2B, 3-4, 5-6, 6, 7 en 8.
Juf Marjelle van Vliet heeft elders een nieuwe baan aanvaard. Wij danken haar voor de
fijne jaren op onze school en wensen haar veel plezier op haar nieuwe school. Over haar
afscheid wordt u later geïnformeerd.
Vanwege het vertrek van juf Rene eerder dit schooljaar en juf Marjelle na afloop van dit
schooljaar is er vacatureruimte ontstaan op school. Ook hebben wij een subsidie kunnen
binnenhalen via Stichting Aanzet om een kleinere groep 6 (schakelklas) te formeren met
12 leerlingen. Hier zijn wij heel blij mee.
Wij hebben nu dus vacatures voor groep 6 en voor groep 8 (zie bijlage voor groep 8). U
mag deze bijlage delen, als u iemand kent voor wie de vacature interessant kan zijn.
Bovendien zijn de vacatures ook via Meesterbaan (landelijk) uitgezet.
Vakleerkrachten en conciërge
Voor komend schooljaar hebben scholen extra middelen gekregen om de werkdruk voor
leerkrachten te verlagen. Het team van Vlaardingse Dagschool Erasmus heeft ervoor
gekozen om een aantal specialisten in huis te halen.
Zo hebben wij een ervaren leerkracht kunnen aantrekken, juf Martine Sitter, die in alle
groepen Wetenschap en Techniek lessen zal verzorgen. De gymlessen zullen door een
vakleerkracht gym verzorgd worden.
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt ons team ook versterkt door een conciërge,
Mariska Bouhuizen, tevens een moeder van onze school (4 dagen per week). Zij zal zich
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nog persoonlijk in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Teveel lesuren
Op onze school is vorig jaar het 5 gelijke dagenmodel ingevoerd. Dit houdt in dat kinderen
per week 5 keer 5 uur (25 uur) onderwijs krijgen. Op maandbasis is dat 25 x 4 = 100 uur.
Een schooljaar heeft gemiddeld 10 lesmaanden. Dus 100 x 10 = 1000 lesuren per jaar.
De wettelijke norm is dat kinderen in 8 jaar basisonderwijs minimaal (is dit niet
maximaal?) 7.520 uren onderwijs moeten krijgen. Op Vlaardingse Dagschool Erasmus zou
dat gedurende de basisschooltijd 8.000 uren zijn en dat is dus 480 uur teveel aan lesuren.
Om die reden gaan wij (net zoals vele andere scholen) met ingang van komend schooljaar
naar 950 lesuren voor alle groepen. In 8 jaar x 950 lesuren hebben de kinderen totaal
7600 lesuren. Hiermee zitten we nog 80 uren boven de inspectienorm. Deze ruimte geven
we onszelf voor eventuele calamiteiten.
Concreet betekent dit dat wij komend schooljaar naast de 6 studiedagen 1 lesvrije week
hebben ingeroosterd. De kinderen zijn dan die hele week vrij. De leerkrachten zijn wel aan
het werk: rapporten schrijven, toetsen analyseren, plannen opstellen vergaderen et cetera.
Dit is overigens ook een vorm van werkdrukvermindering. De invoering is met de
instemming van MR vastgesteld.
Zandbak kleuters/peuters
Het zand in de zandbak wordt binnenkort ververst. Ook zal er weer een afdekzeil
gespannen worden.
Einde Ramadan
Morgen is de Ramadan afgelopen. Wij wensen iedereen die dit viert een mooi feest toe.
Namens het team van de VDE
Nuriye van Gelderen
Interim directeur

Wilt u lekkere hapjes maken voor het afscheid van
meester Ed?
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Een herhaalde oproep, want we hebben nog steeds uw hulp nodig!
Zoals u al weet gaat meester Ed na de zomervakantie met pensioen. Binnenkort vieren we zijn
afscheid en willen we hem graag nog een keer in het zonnetje zetten samen met u. Zoals u weet
doen we dat op 27 juni 2018 van 14.30 tot 16.30 uur. Deze week is een brief meegegeven aan de
kinderen met informatie over het afscheidsfeest.
Hoe kunt u helpen?
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen door lekkere hapjes te verzorgen voor het
afscheid van meester Ed. Wilt u iets lekkers maken? Geef dit dan even door voor 20 juni 2018
aan juf Carla Amsterdam, juf Yvette of aan Mariska (moeder van Ivy en Joy).
Wij hopen op veel lekkere hapjes en natuurlijk ook op uw aanwezigheid zodat het een gezellig
afscheid zal zijn!

Vakanties en studiedagen 2018-2019
De vakanties en studiedagen zijn vastgesteld.
27 augustus 2018

1e Schooldag

14 september 2018
17 september 2018

Studiedag
Studiedag

22 - 26 oktober 2018
12 november 2018

Herfstvakantie
Studiedag

21 december 2018
24 december 2018 - 4 januari 2019

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie

18 - 22 februari 2019

Studiedagen

25 februari - 1 maart 2019
19 april 2019

Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag

22 april - 3 mei 2019
30 - 31 mei 2019

Meivakantie
Hemelvaartsvakantie

5 juni 2019

Studiedag
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10 juni 2019

2e Pinksterdag

28 juni 2019
1 juli 2019

Studiedag
Studiedag

19 juli 2019
22 juli - 30 augustus 2019

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Zomervakantie

De nieuwe conciërge stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers,
Voor diegenen die mij nog niet kennen, wil ik mij graag even
voorstellen. Mijn naam is Mariska Scheper, ik ben 44 jaar oud
en moeder van Zeb, Ivy en Joy.
Voor het aankomende schooljaar ben ik aangenomen als
conciërge van Vlaardingse Dagschool Erasmus. Ik kijk er erg
naar uit om op school te komen werken!
Met vriendelijk groeten,
Mariska

Tevredenheidspeiling: heeft u hem al ingevuld?
U hebt onlangs de brief met de inloggegevens voor de tevredenheidspeiling ontvangen. Het is
voor de betrouwbaarheid van het onderzoek belangrijk dat zoveel mogelijk ouders hem invullen.
Bovendien waarderen we uw mening en willen we graag weten wat verbeterd zou kunnen worden
binnen onze school.
U heeft nog een paar dagen om hem in te vullen. Dit kan tot en met 17 juni 2018. Wij rekenen
op uw hulp. Alle feedback is van harte welkom!

Nieuws uit de peuterspeelzaal
Telefoonnummer peuterspeelzaal: 06 27250509

Programma ouderkamer
Week 25
Ma 18 juni:
Do 21 juni:

Gezamenlijk Suikerfeest vieren
Weekbrief lezen

Jarigen
De jarigen zijn:
20 juni

Sudenaz, groep 3

7 jaar
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23 juni

Aansh, groep 7

11 jaar

24 juni

Dillyana, groep 8

12 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Noteert u dit alvast?
25 juni 2018
27 juni 2018

Leerlingen hele dag vrij
Afscheid meester Ed van 14.30 tot 16.30 uur
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