Schooljaar 2019-2020 nr. 4
Woensdag 23 oktober 2019

Schoolbezoek (interne audit)
Morgen (donderdag 24 oktober) krijgen we bezoek van collega’s uit stichting Sint-Christoffel.
Zij komen een ‘interne audit’ uitvoeren. Dat houdt in dat ze onze school bezoeken en de
kwaliteit ervan in beeld gaan brengen. Met als doel om advies te krijgen over wat we goed
doen op de Beemden, waar we trots op mogen zijn maar ook waar verbetering nodig of
mogelijk is. Deze audits zijn nieuw binnen onze stichting en gaan we op iedere school
uitvoeren. Daarvoor zijn leerkrachten, IB-ers en directeuren van iedere school opgeleid. Uit
ons team zijn Leonie van Alebeek en Tom van Esch opgeleid. Het doel is om samen van
elkaars scholen te leren en zo de kwaliteit te verbeteren. Morgen zullen er 10 opgeleide
auditoren onze school bezoeken. Zij voeren gesprekken met leerkrachten, ouders uit de MR,
leerlingen, IB en directie en daarnaast zullen ze rond kijken in de school voor een algemene
indruk. We zullen u later informeren over de uitkomst van deze audit.

Aanmelding broertjes en zusjes
Graag willen we u vragen om broertjes en zusjes die nog geen 4 jaar zijn tijdig aan te melden.
Het is voor ons fijn om op tijd te weten welke kinderen er de komende jaren nog gaan
instromen op de Beemden. U kunt een aanmeldformulier vragen bij de directie of dit
downloaden via onze website www.bs-debeemden.nl

Staking 6 november
Wellicht heeft u in de media gelezen dat er op 6 november een staking voor het onderwijs is
gepland. Het kabinet wil niets extra investeren in het onderwijs. Deze investeringen zijn
echter keihard nodig om het lerarentekort aan te pakken. Vandaar dat er wederom een
staking is aangekondigd. Op sommige plaatsen worden er al veel noodoplossingen toegepast
vanwege de tekorten. Zo worden groepen verdeeld, naar huis gestuurd, staan er
onbevoegde leraren voor de klas en worden klassen opgevangen door ouders. Afgelopen
maandag was dit nog uitgebreid in het nieuws: https://www.ad.nl/binnenland/is-er-geen-jufdan-mag-er-toch-een-ouder-voor-de-klas~aadb316b/

Op dit moment inventariseren we wie er van de Beemden gaat staken en wie niet.
Afhankelijk hiervan wordt besloten of de school zal sluiten of niet. Houd er daarom rekening
mee dat we op 6 november mogelijk gesloten zijn. Hierover zult u begin volgende week
meer informatie ontvangen.

Plein actief
Op woensdag 6 november is er geen plein actief.
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