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Poseidon post  
Samen maken we het meer! 
 
Schooljaar 2018-2019 nummer 8, mei 2019 

 

 

Lustrumfeest 

Wij genieten nog steeds na van een fantastisch dankzij een 
fantastisch voorbereiding van de nieuwe oudercommissie en 
een aantal leerkrachten.  Wat een inzet van teamleden en 
ouders tijdens koningsspelen en ’s middags tijdens het festival 
Ontzettend veel dank daarvoor. Maar bovenal wat een 
ontzettende veel blije vrolijke en uitgelaten kinderen. Dit is 
waar wij het dagelijks voor doen! 
 
Op naar de volgende 10 jaar! 
 
 

Suikerfeest 
Mocht u voor uw kind een vrije dag willen aanvragen i.v.m. het suikerfeest dan is dat 
uiteraard toegestaan. De leerplicht staat één verlofdag toe hiervoor. Mochten er bijzondere 
omstandigheden zijn waarbij het verklaarbaar noodzakelijk is om twee dagen verlof te 
krijgen, wilt u dit er dan bij vermelden op de aanvraag. Bij Frank of op de website vindt u het 
formulier voor verlof in gewichtige omstandigheden.  

Op donderdag 6 juni zullen we op onze school in elke klas aandacht besteden aan 
het Suikerfeest. Als u het leuk vindt om daar een bijdrage aan te leveren 
(bijvoorbeeld koekjes bakken of iets vertellen) geeft u dit dan a.u.b. aan bij de 
leerkracht van uw kind. 

 
 

Vanuit de medezeggenschapsraad:  
 
Antwoord op lerarentekort 
Het basisonderwijs in Nederland heeft heel veel last van het lerarentekort. Noodgedwongen 
moeten scholen soms klassen naar huis sturen, wordt er voor korte of langere tijd 
overgestapt op een vierdaagse lesweek of andere roosteraanpassingen. 
Ook op de Poseidon hebben we last van het lerarentekort. Wanneer leerkrachten uitvallen 
(door bijvoorbeeld ziekte) of vertrekken, is het ontzettend moeilijk om vervanging te vinden. 
De afgelopen tijd heeft dat ook bij ons op school een aantal keren tot lastige situaties 
geleid. De medezeggenschapsraad (MR) is hierover in gesprek met de directie van de 
Poseidon omdat we allemaal belang hebben bij goede oplossingen die de continuïteit in de 
klas waarborgen. 
 
Voor het komend jaar heeft de directie al voldoende formatie voor alle klassen. Dat is knap 
werk in de huidige tijd. Er is geïnvesteerd in het opleiden van eigen mensen via 
werkervaringtajecten, zij-instromers en lio-ers (leraren in opleiding).  Maar we weten ook 
dat als er onverhoopt toch een leerkracht uitvalt of vertrekt, we weer in de situatie terecht 
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kunnen komen dat een klas voor kortere of langere tijd geen eigen leerkracht(en) heeft. Het 
lerarentekort is immers niet van de ene op de andere dag opgelost. 
 
Daarom willen we met ouders, leerkrachten en directie een gezamenlijk plan maken om 
voor het komend schooljaar de continuïteit zou goed mogelijk te borgen. Dat plan moet 3 
doelen dienen: 
 
1. De huidige leerkrachten willen graag op De Poseidon blijven lesgeven. 
Voor dit deel van het plan gaat de MR met de leerkrachten in gesprek. We zoeken uit wat 
maakt dat zij lesgeven op De Poseidon fijn vinden en wat dit nog beter zou kunnen maken.   
 
2.  De Poseidon presenteert zich aan potentiële nieuwe leerkrachten op een duidelijke 
manier met haar sterke kanten  
We maken samen met de leerkrachten en de directie de balans op van alle kansen en 
mogelijkheden die De Poseidon haar leerkrachten nu al biedt, om te komen tot een duidelijk, 
aantrekkelijk profiel van de school. De Poseidon presenteert zich hiermee op een manier die 
haar onderscheidt van andere scholen die ‘vissen in dezelfde vijver’. Dat levert dan hopelijk 
goede, leuke nieuwe leerkrachten op bij vacatures. 
 
3. Er is een stappenplan bij uitval of vertrek  
We ontwikkelen in samenspraak met de ouders een duidelijk stappenplan. Dat plan treedt in 
werking wanneer er onverhoopt toch sprake is van een leerkracht die uitvalt of vertrekt. 
Doel is ook om te zorgen dat er oplossingen voor handen zijn en dat ouders steeds weten 
welke stappen worden genomen om een tekort in de klas van hun kind op te vangen en op 
te lossen.   
 
Voor het derde doel van dit plan willen we graag de hulp van de ouders  inroepen. We 
willen uit jullie ervaring en creativiteit putten om samen de oplossingen te inventariseren en 
in een stappenplan om te zetten. Graag nodigen we je uit op school voor een meedenksessie 
op 6 juni om 19.30 u op school. Meld je aan via mr.poseidon@amosonderwijs.nl.  
 
Zo komen we samen - leerkrachten, ouders, directie - tot een zo goed mogelijk antwoord op 
het lerarentekort. 
 
Hartelijke groet van de medezeggenschapsraad: 
Ouders: Edith Hooijkaas, Ernestine Meijer, Svetlana Lalic 
Leraren: Marije Dohle, Mindy Koster 
 

 
 

Ouder- en kindaddviseur 
Via een aparte brief heeft Manon van der Kraan, de ouder- en kindadviseur die vanuit het 
OKC aan onze school gekoppeld was, bent u geïnformeerd over haar vertrek. Vanuit het OKC 
(en de gemeente) hopen wij dat er binnenkort een nieuwe OKA aan de school gekoppeld 
wordt. Mochten u in de tussentijd een vraag hebben voor het ouder- en kind team dan kunt 
u zich rechtstreeks tot hun wenden.  
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Elke werkdag van 13:00-15:00 uur is er een inloopspreekuur op het Ouder-en kindcentrum 
op de Pampuslaan 26. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen. Een mail sturen behoort 
ook tot de mogelijkheden ouderenkindteamijburgzeeburgereiland@oktamsterdam.nl  
 
 
Belangrijke data juni/juli 
 
Let op de data voor de schoolreisjes zijn gewijzigd. 
 

dag Datum tijd wie Wie  

Do 30-05-2019  gr 1 t/m 8  Hemelvaart weekend - school gesloten 

Vr  31-05-2019  gr 1 t/m 8 Hemelvaart weekend - school gesloten 

Ma  03 -06-2019 08.30 gr 1/2 Koffieochtend ouders van kleuters 
Onderwerp: passend onderwijs 

 03-06-2019 
t/m  
19-06-2019 

 gr 3 t/m 7 Toetsweken Cito  

Di  18-06-2019  gr 1/2 Schoolreis 

Do  20-06-2019  gr 3 t/m 6 Schoolreis  

Ma 
t/m 
vr 

24-06-2019 
t/m 
28-06-2019 

 gr 1 t/m 7 Facultatieve ouder- en kindgesprekken 
Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

Di 02-07  gr 1/2 Koffieochtend kleuters  
Onderwerp: overgang groep 3/ leren lezen 

Wo 03-07-2019 08:30-
09.30 

gr 1 t/m 7 Wenochtend nieuwe groep.  
(groep 8 start om 09:30 deze ochtend) 

Do  04-07-2019   Sportdag  

Ma 08-07-2019  gr 8A Eind musical (daarna zijn de kinderen vrij) 

Di  09-07-2019  gr 8B Eindmusical (daarna zijn de kinderen vrij) 

Vr  12-07-2019  1 t/m 7 School tot 12:00 uur 

Za  13-07-2019   Zomervakantie  

 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Hemelvaart weekend  30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Tweede Pinksterdag   10-06-2019 
Studiedag   21-06-2019 
School tot 12.00 uur  12-07-2019 

Zomervakantie   15-07-2019 t/m 25-08-2019 
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