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Kerst staat weer voor de deur. Een tijd van delen en geven. Het
kerstcadeau dat ik graag zou willen weggeven is een goede meester of juf
voor elk Amsterdams kind. Maar helaas zijn meesters en juffen niet op
bestelling of in de winkel verkrijgbaar… Er is een enorm tekort aan
leerkrachten in Nederland. Op veel Amsterdamse scholen, en ook op de
Johannesschool is het iedere week week weer puzzelen om de bezetting
rond te krijgen.

Bankrekening:
NL45ABNO045884301

Nu al hebben wij als school enorme moeite om ziektevervanging en
natuurlijk verloop op te vullen. Het tekort aan leerkrachten loopt landelijk
op naar 4.200 voltijdsbanen in 2023 waarbij de grootste tekorten in de
grote steden zullen zijn. Dat betekent vaak dat we aankomende collega’s
te vroeg in hun studie moeten belasten met de verantwoordelijkheid voor
een groep.

19 december
Kerstdiner in de
groepen

Gelukkig heeft de Johannesschool een gemotiveerd team dat onze
kinderen een heel warm hart toe draagt. Met wat extra inspanning en
flexibiliteit van veel van onze teamleden lukt het vaak toch om een
oplossing te vinden bij ziekte van één van de collega’s. Daardoor hebben
we dit schooljaar tot nu toe de kinderen meestal kunnen opvangen bij
afwezigheid van de vaste leerkracht.

6 januari 2020
Eerste schooldag

Toch lukt het ons ook niet altijd om te voorzien in goede opvang. Soms is
er niemand ambulant of is het niet veilig om een groep te verdelen. Soms
ook zijn er al eerder groepen verdeeld geweest in de week waardoor
collega’s en andere groepen extra zijn belast. Als Johannesschool willen

Agenda
december /
januari

20 december
Kerstviering in de aula,
leerlingen om 12.15
uur vrij

20 januari
Start toetsperiode
(CITO M)

we zuinig zijn op ons personeel, daarom proberen we bij afwezigheid van een collega altijd een
goede afweging te maken tussen de belangen van kinderen, ouders en personeel.
Soms betekent dit dat we een groep naar huis moeten sturen. Dit doen wij alleen als het écht niet
anders kan. We doen op dat moment een dringend beroep op u om uw kind ook daadwerkelijk
thuis te houden. Wanneer wij toch veel kinderen moeten opvangen, legt dit weer een druk op de
andere groepen. We begrijpen dat dit ook voor u een impact heeft. Daarom willen we u vragen om
ook na te denken over een noodplan voor uw kind op de dagen dat u zelf uw kind niet kunt
opvangen.
U kunt erop vertrouwen dat wij als school er alles, maar dan ook echt álles, aan doen om hierin
steeds de beste afweging te maken. Natuurlijk kunt u altijd met uw vragen en zorgen rondom het
lerarentekort bij mij terecht.
Hartelijke groet,
Annelies Verkade
NOODPLAN JOHANNESSCHOOL

Wat doet de school als een leerkracht
zich ziekmeldt?

In eerste instantie bekijkt de schoolleiding of
er een ambulant personeelslid vrij is dat de
betreffende groep op kan vangen. Dit kan een
leerkracht, lerarenondersteuner of
onderwijsassistent zijn. Wanneer dit gebeurt
vervallen alle andere taken van de
betrokkene waardoor er die dag geen extra
ondersteuning geboden kan worden aan
leerlingen buiten de klas. Het kan zijn dat er
soms onderling gewisseld wordt met
leerkrachten omdat een onderwijsassistent
een bepaalde groep wél kan opvangen maar
de groep van de zieke leerkracht niet.
Als dat niet lukt wordt er geprobeerd om een
invaller te vinden via een extern bureau. Dit
lukt alleen wanneer de ziekmelding de dag
van te voren al bekend is. Op de ochtend zelf
is dit niet meer mogelijk.

Mocht dat ook niet lukken, wordt er gekeken
of het haalbaar en veilig is om de groep te
verdelen. Een bovenbouwgroep is al
zelfstandiger waardoor deze gemakkelijker
kan worden verdeeld dan een groep met
jongere kinderen. Altijd wordt gekeken of de
veiligheid van alle kinderen (de
verdeelkinderen en de kinderen in de andere
groepen) niet in het geding is. Daarnaast
wordt bij een beslissing voor wél of niet
verdelen de bezetting van die dag mee
gewogen. Op een dag dat er veel ervaren
leerkrachten aanwezig zijn, kan er eerder
verdeeld worden dan op een dag waarop veel
starters aanwezig zijn. Ook houdt de
schoolleiding rekening met bijzondere
activiteiten zoals excursies, vieringen en
schoolzwemmen waardoor er minder groepen
zijn om over te verdelen of waardoor het
onrustiger is in de school dan normaal.
Als laatste wordt rekening gehouden met
verdelen eerder in de week. Om de werkdruk
voor ons team zo laag mogelijk te houden,
proberen we het verdelen te beperken.
Niemand is er bij gebaat wanneer de druk
voor de vaste leerkrachten te hoog wordt.
Als bovenstaande allemaal níet lukt, besluiten
wij soms dat de groep thuis moet blijven.
Voor dit scenario is het fijn als u zelf ook
alvast nadenkt over een noodplan voor thuis.
Zoals u kunt lezen is het maatwerk en
moeten wij elke dag opnieuw puzzelen in een

zeer beperkte tijd. Wij doen dit tussen 07.00
uur en 07.30 uur. Wij proberen altijd tijdig te
communiceren naar u als ouder maar dat lukt
een enkele keer niet. In dat geval hopen we
op uw begrip hiervoor.
Voor langdurige vervanging en structurele
bezetting, proberen wij te werven op alle
bekende banenplatformen zoals
Meesterbaan. Daarnaast maken wij gebuik
van speciale onderwijsbemiddelingsbureaus.
REGEL VAN DE MAAND

We werken deze maand aan
schoolregel 4

Sinterklaas is de klassen langs gegaan en
heeft in de groepen 1 t/m 4 weer mooie
cadeaus achtergelaten. In de groepen 5 t/m 8
zijn er prachtige surprises gemaakt.

We zorgen voor onze omgeving
•
•
•
•
•
•

We houden de lokalen, gangen, hallen
en toiletten netjes
We houden de omgeving van de
school netjes
We zijn voorzichtig met de spullen, ook
van een ander
Als we iets willen lenen, vragen we dat
eerst
We gaan zuinig met materialen om
We eten en drinken niet bij de
computers

Het was weer een hele geslaagde 5
decemberviering!

SINTERKLAASVIERING

Een verslag...
Op donderdag 5 december kwam Sinterklaas
ook weer langs op de Johannesschool. Na
alle perikelen met de stoomtrein en Ozosnel
had Sinterklaas een bijzonder vervoermiddel
geregeld: een brandweerauto! Een luid geloei
van de sirenes kondigde de aankomst van de
Sint aan. Op het schoolplein stapten Sint en
zijn pieten en een voltallig brandweer team uit
om feestelijk te worden onthaald. Na een lied
en een dans, gingen kinderen en ouders naar
binnen voor de ontvangst in de aula.
Hier werd Sint getrakteerd op een bijzonder
Sinterklaas lied in het Spaans dat door de
hele school werd mee gezongen.

KERSTVIERING

Van juf Marga Prins
Ook dit jaar willen wij op donderdag 19
december een kerstdiner organiseren van
17:30 uur tot 18:30 uur. Daarom vragen wij
uw hulp om hapjes klaar te maken voor de
groep waarin uw kind zit.

Warme hapjes graag vlak voor het etentje
meenemen. Geeft u alstublieft niet te veel
mee. Het is jammer als er veel eten overblijft.
Op de intekenlijst bij het lokaal van uw kind
kunt u aangeven wat u wilt maken.
Voor het kerstdiner nemen de kinderen van
groep 3 tot en met 8 mee: één bord, één
beker en bestek in een plastic tas (met de
naam van uw kind erop). Tijdens het
kerstdiner mag u in de hal blijven. Koffie en
thee wordt verzorgd. U kunt uw hapjes na
17.15 uur in de klas brengen.
Op vrijdag 20 december vieren wij het
kerstfeest met z’n allen in de hal.
De kinderen moeten op de gewone tijd op
school zijn dus om 8.45 uur. Om 9.15 uur
willen we starten met de kerstviering . Die zal
ongeveer één uur duren. Daarna gaan de
kinderen weer gezamenlijk naar de klas. U
bent van harte uitgenodigd om het kerstfeest
samen met ons te vieren! Wij vragen u om
boven te gaan zitten.
Om 12.15 uur zijn de kinderen vrij!
Team Johannesschool
TRIBUNE BIJ WINTERWEER

kunt u uiteraard gewoon gebruik maken van
de hoofdingang via de Wintertuin.
Voor alle andere dagen blijft gelden:
leerlingen groep 1 t/m 4 via de
wintertuin/hoofdingang, groep 5 t/m 8 via de
tribune ingang. Dit om er voor te zorgen dat
de jongste leerlingen rustig naar de klas
kunnen gaan.
BEZOEK LEO POLAKHUIS

Groep 8

Op 28 november is onze groep 8 op bezoek
geweest bij de ouderen met dementie die
wonen in het Leo Polakhuis. Ze zijn niet
alleen op bezoek geweest maar hebben ook
geholpen met koken. Het personeel van Leo
Polakhuis was super blij met de hulp van
onze toppers! 😊

Pas op! Glad!
Nu de winter weer
voor de deur staat,
is de tribune ook
weer regelmatig
glad. Het beleid van
de Johannesschool
is om deze bij vorst
en gladheid in de
ochtend af te zetten
met rood-wit lint. Als de tribune is afgezet, is
het de bedoeling dat iedereen via de
hoofdingang het gebouw binnenkomt.
Soms is het echter wél glad terwijl er van te
voren geen vorst is opgegeven. Soms ook is
de conciërge in de ochtend te druk
(bijvoorbeeld met het opvangen van een
invaller voor een zieke leerkracht) om de
tribune af te zetten.
Mocht u of uw kind merken dat de tribune te
glad is om veilig te kunnen betreden, dan

DANK VOOR DE HULP!

Hulpouders
Op deze plek willen we alle ouders bedanken
die hebben meegeholpen met het versieren
van de school voor Sinterklaas en Kerstmis.
Deze vorm van ouderbetrokkenheid is voor
de leerlingen en het team heel waardevol.
Dank, dank, dank!

BERICHT VAN DE AMOS
LEERLINGENRAAD

Is nu online!
Na hard werken is het zover: de AMOS
leerlingenraad heeft vanaf deze maand een
eigen website (http://amosleerlingenraad.nl/).
Hierop is te lezen wat we doen, waar we aan
werken, wanneer we bij elkaar komen en hoe
leerlingen, leerkrachten, ouders
en geïnteresseerden ons kunnen vinden. Ook
hebben wij een eigen emailadres:
AMOS.Leerlingenraad@amosonderwijs.nl
Ook is de leerlingenraad binnenkort te vinden
via de AMOS onderwijssite.
Onze vertegenwoordiger in de AMOS
leerlingenraad is Chaimae uit groep 8!

