
 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenraad  
Vorige week heeft de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gezeten. Uit de groepen 5 t/m 8 hebben 

de leerlingen een afvaardiging gekozen. Zij vertegenwoordigen hun groep. Voorafgaand aan elke 

vergadering van de leerlingenraad houden ze met hun eigen groep een klassenoverleg. Punten die 

daarbij ter sprake komen, nemen zij mee naar de leerlingenraad.  We zijn erg blij dat de leerlingen op 

deze wijze meedenken om onze school nog mooier en beter te laten functioneren.  

  

Vervanging:  
Zoals u wellicht heeft gehoord is het landelijk een groot probleem om leerkrachten voor de klassen te 

krijgen. Niet alleen voor vast maar ook wanneer er ziekte of afwezigheid is. Ook bij Stichting 

Wolderwijs is dit een steeds groter wordend probleem. Bovenschools zijn we aan het nadenken hoe we 

dit kunnen vormgeven en hoe we voor oplossingen kunnen zorgen.  

Wanneer er bij ziekte of afwezigheid geen invalleerkracht gevonden kan worden treedt het protocol 

vervanging van Stichting Wolderwijs in werking. Dit protocol is door zowel de GMR als de MR van de 

scholen besproken en goedgekeurd. We hopen natuurlijk dat we er in Ruinerwold geen gebruik van 

hoeven te maken maar wanneer dit wel zo is dan bent u in ieder geval op de hoogte. Binnen 

Wolderwijs zijn er helaas dit schooljaar al klassen naar huis gestuurd.  

Daarnaast is de vraag gesteld of er binnen de scholen ook ouders/opa’s/oma’s etc. beschikbaar zijn 

met een onderwijsbevoegdheid die bij noodgevallen zouden willen invallen. Bij deze dus ook de vraag 

aan u. Wanneer u goede ideeën heeft of wanneer u zelf beschikbaar bent dan horen we dit graag. U 

mag altijd even binnenlopen maar u mag ook een mailtje sturen naar directie.dissel@wolderwijs.nl  

Protocol vervanging leerkrachten  
Wanneer een leerkracht zich ziekmeldt, zoekt de directie een leerkracht om haar/hem te vervangen. 

Hiervoor is Stichting Wolderwijs is aangesloten bij een vervangingspool. Bij deze vervangingspool kan 

de directie, na ziekmelding van een leerkracht, een vervanger aanvragen. Indien er vervangers 

beschikbaar zijn, is er op de ziektedagen een invalleerkracht in de groep. Wanneer er geen vervangers 

beschikbaar zijn is de directie genoodzaakt om andere keuzes te maken voor opvang van de 

leerlingen. De school/IKC hanteert hiervoor een stappenplan in volgorde van de mogelijkheden waaruit 

zij kan putten.  
en om extra te werken;  

 

directeur, zorgcoördinator etc.)  

 

Toch zijn er momenten dat het voorkomt dat het niet lukt om een vervanger te vinden. Dit vindt plaats 

in periodes van griep of soms in onvoorziene situaties. Mocht het zo zijn dat één of meerdere 

leerkrachten ziek zijn en er geen vervanging te realiseren is, dan zijn dit de stappen die de school 

neemt:  

• Op de eerste dag worden kinderen van de groep van de zieke leerkracht verdeeld over de andere 

groepen;  

• Op de tweede dag van afwezigheid kan de directie beslissen dat er geen les gegeven wordt. De 

kinderen blijven thuis. In uiterste noodzaak is er opvang op school/IKC. Dit dient door ouders met de 

directeur overlegd te worden, er is slechts een beperkte capaciteit;  

• Op de derde dag van afwezigheid wordt er een leerkracht ingezet van een andere groep t.b.v. de 

groep waarvan de leerkracht afwezig is. De groep van de ingezette leerkracht krijgt vervolgens geen 

les. Zij blijven thuis. Hiermee voorkomen we dat één groep overmatig wordt benadeeld ten opzichte 

van de overige groepen. 
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 Nationale Voorleesdagen 2016  

De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 

27 januari t/m zaterdag 6 februari.  

We hebben er een geitje bij! geschreven door 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, 

is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 

 

http://www.kindcentrawolderwijs.nl/


 

 

De ouders krijgen altijd, op de dag voorafgaand aan de vrijgegeven dag, een email hierover met een 

toelichting op dit genomen besluit 

 Werkgroep plein 

 De tekening voor het nieuwe plein is klaar! Met het team van KC Ruinerwold hebben we hier naar 

gekeken. We zijn reuze enthousiast. Ook KIOS, een belangrijke medegebruiker van het gebouw, heeft 

het plan bekeken en is, na wat kleine aanpassingen, ook enthousiast.  

De werkgroep gaat zich nu buigen over het financiële plaatje. We zullen op zoek moeten naar 

subsidies. 

De leerlingenraad heeft het plan ook gezien en gaat nadenken over acties die we met de hele school 

kunnen houden om geld in te zamelen! We houden u hierover op de hoogte! 

  

 Portfolio 

We hebben u al eens eerder geïnformeerd over het portfolio. Al langer leeft bij ons de wens om het 

rapport te vervangen door een portfolio. Een portfolio is een map waarin de ontwikkelingen van jullie 

kind vermeld wordt. Verschil met het rapport is alleen dat het kind ook zelf meewerkt aan het tot stand 

komen van het portfolio. De kinderen gaan werkjes waar ze heel trots op zijn ook in hun portfolio 

stoppen. De kinderen kunnen in hun portfolio aangegeven wat ze al kunnen en wat ze nog graag willen 

leren.  Het is een ontwikkeldocument, dus naar alle waarschijnlijkheid is de eerste keer nog niet de 

definitieve versie.  

In februari krijgen de kinderen hun portfolio voor het eerst mee naar huis.  

 

Zakelijke ouderavond 
We hebben de laatste jaren gemerkt dat er vrijwel geen ouders op de zakelijke oudervond komen. In 

gezamenlijk overleg hebben de MR en de OR besloten om op een andere manier verantwoording aan 

onze ouders af te leggen. Het jaarverslag komt in de volgende nieuwsbrief en het financiële verslag zal 

ter inzage op school komen te liggen.  

Meer informatie volgt. 

Kindpakket De Wolden 

Ik wou wel een goede fiets… 

…maar daar is geen geld voor… 

 

De Wolden introduceert haar Kindpakket: Ieder kind kan meedoen!

 

Je hebt het er niet graag over maar soms is het voor ouders moeilijk de eindjes aan elkaar 

te knopen. Geld voor extraatjes voor de kinderen is er dan vaak niet.  

 

Ook in onze gemeente komt dat voor. Om ervoor te zorgen dat elk kind mee kan doen, 

introduceert De Wolden per 1 november haar Kindpakket. 

 

Wethouder Jan van ’t Zand is fervent voorvechter van dit initiatief: “Eén op de negen kinderen 

kan door geldgebrek niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn. Het 

  www.dewolden.nl/kindpakket 



 

Kindpakket bundelt de regelingen die wij al had voor kinderen met nieuwe voorzieningen, zoals 

kledingcheques. De gemeente geeft brede bekendheid aan het Kindpakket, zodat bijvoorbeeld scholen 

ook weten welke voorzieningen mogelijk zijn. Want alle kinderen uit arme gezinnen willen wij 

bereiken.” 

 
Het Kindpakket in de gemeente De Wolden staat niet op zichzelf. In heel Nederland helpen gemeenten 

ouders die het niet breed hebben. De Wolden bundelt vanaf 1 november verschillende voorzieningen 

zodat uw kind wél mee kan doen. De regelingen zijn voor kinderen tot en met zeventien. Én er is een 

inkomensgrens ingesteld. Om te zorgen dat zij die het écht nodig hebben, ook echt aan de beurt 

komen. U leest er alles over in de speciale brochure Het Kindpakket van de gemeente en op 

www.dewolden.nl/kindpakket. 

 

Welke regelingen bieden wij? 

 Samen met het ANWB Kinderfietsenplan bieden we uw kind vanaf 4 jaar een veilige, gebruikte 

fiets 

 Samen met Cosis zijn onderhoud en reparaties aan de fiets mogelijk  

 Een fashioncheque voor de aanschaf van goede schoenen of een winterjas 

 Een jaarabonnement bij één van onze vier omringende speel-o-theken  

 Een zwemabonnement voor één van de drie zwembaden in de De Wolden 

 Een tegemoetkoming voor de aanschaf van een smartphone voor kinderen vanaf 11 jaar  

 Aanvraag van identiteitskaart of reisdocument voor uw kind  

 Hulp bij het financieren van een laptop of tablet voor school voor kinderen vanaf 11 jaar 

Allemaal uiteraard wanneer inderdaad blijkt dat uw kind, door financiële krapte, niet met vriendjes of 

vriendinnetjes mee zou kunnen doen of op school daardoor niet kan meekomen.  

 

Voor antwoord op uw vragen kunt u terecht bij kindpakket@dewolden.nl.  

Jeugdcross recreatiegebied Schoonhoven 
 

Op zondag 27 januari vindt er een hardloopcross plaats in recreatiegebied Schoonhoven te 

Hollandscheveld. De jeugdcross is een hardloopwedstrijd waarbij je in de bosrijke omgeving een 

uitdagend en onverhard parcours loopt van 500 m, 1 km of 2 km. De organisatie is in handen van 

Sportief Hoogeveen en de Snelle Rakkers. Je kunt je gratis aanmelden voor de volgende afstanden. 

11.00 uur - jeugd t/m 9 jaar, 500 m 

11.15 uur - 10 t/m 12 jaar, 1 km 

11.30 uur - 13 t/m 15 jaar, 2 km 

Elke deelnemer krijgt een medaille. De snelste jongens en meiden per afstand krijgen er natuurlijk een 

in de kleuren, goud, zilver of brons.  

Je kunt je in het paviljoen vanaf een uur voor de wedstrijd inschrijven voor de wedstrijd. Handiger is 

om je van tevoren online in te schrijven. Dit kan via www.ambtenarencross.nl 

De sluiting van de inschrijving is 15 minuten voor de aanvang van de te lopen afstand. Belangrijke 
data: 

Donderdag 20 december: Kerstfeest op school 

Vrijdag 21 december:         Start Kerstvakantie om 12.00 uur 

Maandag 7 januari:  1e schooldag van 2019 

 
 

 

http://www.dewolden.nl/kindpakket
mailto:kindpakket@dewolden.nl
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Kerst 2018 
Een fijne en gezellige tijd breekt weer aan. Het Kind Centrum  is weer prachtig versierd en in elke 

groep staat een kerstboom.  

Voor de kinderen een enorme drukke tijd, eerst de drukte van Sinterklaas en meteen Kerst er 

achteraan. Straks maar even lekker bijkomen. Volgende week donderdag wordt er gezamenlijk 

gegeten. Meer informatie hierover volgt!   

Oproep 
 

Donderdag 20 december hebben we de jaarlijkse kerstviering op De Dissel. Overdag zijn er 
verschillende workshops, waaraan de kinderen kunnen deelnemen.  
Om kleinere groepen te hebben, meer variatie in de workshops en om gebruik te maken van uw 
creatieve hulp stellen wij de vraag:  

Welke enthousiaste en creatieve ouder/verzorger vindt het leuk om deze dag ook  workshops te 
draaien! 

Dit kan natuurlijk ook gezellig samen met z'n tweeën. In overleg is veel mogelijk. 
Opgeven kan middels een reactie op deze mail. We horen graag wat u wilt gaan doen en hoeveel 
kinderen mee kunnen doen. Materialen die op school 
aanwezig zijn mogen gebruikt worden.  
 
Graag reactie vóór donderdag 13 december reactie! 
 
We maken er een gezellige dag van! 
 

Namens het hele KC team wensen wij u een hele fijne Kerst, een goed uiteinde en een  

goede start van 2019 toe. 

 

 

Namens het team, 

 J. Scheper 

 

 

 


