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Beste ouders c.q. verzorgers, 

Werkdruk is in de zorg en het onderwijs een actueel thema. We 
hebben de traditioneel drukke periode tussen half november en de 
kerstvakantie achter de rug maar of het nu rustiger wordt… 

De vervangersproblematiek draagt bij aan de ervaren werkdruk; je ziekmelden of verlof vragen voor 
volgens de cao geldige redenen wordt zo een persoonlijke gewetenskwestie.  

De beschikbaarheid van vakbekwame vervangers is in drie jaren in razendsnel tempo gedaald en dat 
geldt voor heel Nederland en in vrijwel alle onderwijssectoren.   

Men denkt op landelijk niveau aan een vierdaagse schoolweek en andere “noodverbanden”. In welke 
mate dat goed is voor de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs, laten we maar even in het 
midden. 

We zijn dan ook als INNOVO stevig op zoek naar mensen die in het verleden ooit de Pabo met een 
diploma hebben afgerond maar om wat voor een reden dan ook een andere loopbaan hebben 
gekozen. Ook als je de mbo-opleiding onderwijsassistent succesvol hebt afgerond, willen we graag met 
je in contact komen.  

Een late roeping? Ook zij-instromers zijn meer dan welkom! 

 

Meer weten? Zie de website van ons bestuur: 

https://www.innovo.nl/medewerkers/vacatures.html  

 



Kunstweken 
De kunstweken zijn het tweede project na de activiteiten rond de Kinderboekenweek in het kader van 
het 10-jarig bestaan van Het Avontuur. 

 

 
 
Alle groepen hebben een kunstenaar uitgekozen en school krijgt steeds meer weg van een 
kunstenaarswerkplaats. Dat zal alleen maar meer worden: nadat iedereen meer kennis over “hun” 
kunstenaar heeft opgedaan, gaan alle leerlingen (en wellicht ook leerkrachten) daarna in zijn stijl met 
verschillende technieken aan de slag.  
 
We zijn net als u benieuwd wat het allemaal oplevert. Op donderdag 14 februari 2019 tussen 14.30 en 
16.00 uur kunt u onder genot van een hapje en een drankje de kunsttentoonstelling te bezoeken. 
 

Ouderpanel 
 
De tweede bijeenkomst van het ouderpanel is op maandag 4 februari 2019 om 19.30 uur. We 
gaan van gedachten wisselen over belangrijke waarden voor school en wat het doel van het 
onderwijs volgens ouders zou moeten zijn. 
 
Leerlingenpanel 
 
Na de kerstvakantie gaan we van start met het leerlingenpanel, bestaande uit 6 leerlingen: Jaymian 
Ramakers en Xavier Claus uit groep 6, Jill Schrijen en Kay Drost (groep 7) en Kian Bergh en Erik Feller 
van groep 8. 
De opbrengsten van deze dag vormen de opmaat voor de volgende teambijeenkomst inzake 
visieontwikkeling op woensdagmiddag 16 januari 2019. 
 

 

Eindredactie: Jean van den Booren 


