Nieuwsbrief januari 2020
Onderwijsstaking en studiedag
Op 30 januari zal het Comprix College gesloten zijn. Het team zal dan deelnemen aan de onderwijsstaking.
Op dit moment weten we dat niet alle scholen van Comprix meedoen aan de staking. Uw kind wordt op de
eigen basisschool verwacht als deze open is op de 30e.
Op woensdag 29 januari is er ook geen Comprix College. Het team neemt dan deel aan de Winterschool van
het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Andere data
Juf Ageeth doet de komende maanden een cursus bij de stichting Novilo in Utrecht. Zij zal op
donderdag 23 januari, 5 maart en 2 april niet aanwezig zijn. Juf Wietske vervangt haar.
De oudergesprekken, alleen met de ouders, vinden plaats in de week van 24 februari, na de
voorjaarsvakantie. De gesprekken vinden in principe plaats op de lesdag van uw kind tussen
half 3 en 20 uur. Eind januari ontvangt u een intekenlijst per mail en hangt er weer een lijst
op het prikbord op het CC.
Sinds kort heeft het Comprix College een eigen telefoonnummer. Voor het ziek- of afmelden
van uw kind kunt u dit nummer bellen of een Whatsapp sturen. We willen per groep graag
een Whatsapp-groep aanmaken om foto’s te kunnen delen en om berichten over de groep
snel te kunnen delen, bijvoorbeeld over vervoer bij een excursie.
De Whatsapp-groepen zijn nadrukkelijk niet bedoeld om te ‘chatten’.
Als u deel wilt nemen aan de groep van uw kind kunt u een appje sturen naar het CC nummer. Wij voegen de ouders toe aan de groep van hun kind. Het nummer is 06-48170988.

Wetenschapsdag op woensdag 22 april
Nog iets verder in de tijd, maar wel een datum om vast in te plannen, is woensdag 22 april. Op
deze woensdag worden alle kinderen van het Comprix College verwacht. We hebben dan geen les
op de dinsdag en de donderdag. Professor Diederik Roest zal een kindercollege geven en de
leerlingen van de Swelvers en de Oelen (groep 8) presenteren hun werkstukken. De dag is van 9 tot 12.30 uur. Voor de werkstukpresentaties zijn
ook de ouders uitgenodigd. Deze ouders ontvangen nog extra informatie.

Onderwijsstaking
Het team van het CC vindt dat we opnieuw moeten staken, omdat er nog steeds niet echt is geluisterd
naar de mensen uit het onderwijs. De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen
namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Juist een onderwijsarrangement als het Comprix College is
een voorbeeld van hoe het passend onderwijs voor kinderen georganiseerd zou moeten worden. Voldoende tijd en aandacht voor ieder kind en een deskundig aanbod wat past bij een doorlopende ontwikkelingslijn. De mogelijkheden om het onderwijs zo vorm te geven staan onder druk.
Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt
met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse, extra en structurele investeringen nodig. Om te zorgen
dat er voldoende, goed gekwalificeerde, mensen blijven werken in het onderwijs. Om te laten zien dat lerarentekorten en werkdruk structurele oplossingen
behoeven. Om erkenning van het vak als verantwoordelijk en prachtig werk,
waarbij er geen verschil is tussen sectoren. Daarom gaan wij staken voor onze
leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.
Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!

Praktisch
Onze lesdagen beginnen om 9 uur. De inloop is vanaf 10 voor 9, tenzij anders afgesproken, bijvoorbeeld omdat een kind met de bus komt. We merken dat de leerlingen steeds vroeger aankomen. Fijn dat ze zo enthousiast zijn, maar we kunnen niet garanderen dat er een juf is om half 9.

Datum

activiteit

wie

Donderdag 23 januari

Juf Ageeth afwezig, juf Wietske vervangt

Woensdag 29 januari

Winterschool

Team CC

Leerlingen ljippen en iesvoegels geen les

Donderdag 30 januari

onderwijsstaking

Protters, Skriezen

Geen les, CC gesloten

Week van 24 februari

oudergesprekken

ouders

Dinsdag 7 april

Examen Stellingwarfs

Oelen

Schrieversronte Berkoop 9.00 uur

Woensdag 22 april

Wetenschapsdag CC

Alle leerlingen

MFC de Mejander in Oldeberkoop
van 9.00 tot 12.15 uur

Comprix College (groepsnaam)@comprixcollege.nl
www.comprixcollege.nl
06-48170988
06-51234680 (directeur Margriet Schreuder)

