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Staking in het onderwijs
Landelijke actieweek en staking
In de week van 11 maart voeren een aantal bonden, waaronder de Aob en FNV Onderwijs
en Onderzoek, actie voor meer investeringen in het onderwijs. Bijzonder is dat er actie wordt
gevoerd voor de gehele onderwijskolom, van de basisscholen tot de universiteiten. Doel van
de acties is dat de regering € 4 miljard structureel toevoegt aan de onderwijsbegroting. Als
afsluiting van de actieweek hebben de betrokken bonden voor vrijdag 15 maart aanstaande
een landelijke staking aangekondigd voor alle onderwijssectoren.
Het college van bestuur van OOZ en de directie van de Markesteen ondersteunt het pleidooi
voor meer overheidsinvesteringen in het onderwijs. Het onderwijs staat onder druk en meer
financiële armslag is een belangrijk middel om ons onderwijs te verbeteren. We beseffen ons
dat een staking een zwaar middel is en dat dit een grote impact heeft op de maatschappij en
individuele ouders en kinderen. Dat neemt niet weg dat collega’s het recht hebben om te
staken, als ze dat willen.
Uit een peiling onder het team blijkt de stakingsbereidheid zo groot dat de school op 15
maart gesloten is.
We communiceren dit zo vroeg mogelijk zodat u in de gelegenheid bent om opvang te
regelen voor de kinderen mocht dit nodig zijn.
De geplande koffieochtend gaat dan dus ook niet door.
Hartelijke groet, Jorien
Projectweek
Projectweken 2019
Ook voor dit schooljaar is er weer een project georganiseerd met dit jaar het thema
‘’Landen’’.
De projectweken zullen starten met een ‘grand opening’ in de vorm van een toneelstuk wat
verzorgd wordt door Peter sterke van ‘Sterke Producties’. Deze voorstelling speelt zich af in
de verschillende landen die tijdens deze weken aanbod komen. Op deze wijze maken de
kinderen kennis met het thema en krijgen ze een prachtige, professionele voorstelling te
zien.
Gedurende deze weken zullen de leerlingen zoveel mogelijk lessen krijgen die in het thema
staan van een land. Zo zal er in groep 1-2 aandacht geschonken worden aan ons eigen
prachtige kikkerlandje en is er in de andere groepen aandacht voor o.a. Frankrijk, Engeland,
Italië, Spanje en IJsland.
De projectweken starten op maandag 11 maart en eindigen op woensdag 27 maart.

Ontwikkelgesprekken begin maart 2019
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt hebben we de afgelopen periode een aantal
aanpassingen gedaan in de organisatie van het contact en communicatie met ouders.
Onderdelen hiervan zijn: de breng- en koffieochtenden, de informatiemail aan het begin van
het schooljaar, het aantal portfolio’s van 3 naar 2, de kijk- en informatiemiddag voor de
herfstvakantie, de kennismakingsgesprekken meteen in de 3e week na de zomervakantie.
Begin maart staan er weer ontwikkelgesprekken gepland. Normaal gesproken werden deze
gepland op 2 middagen en 1 avond. In maart willen we kijken hoe het bevalt om de
gesprekken te verdelen over de 5 middagen van de week. De gesprekken zullen dus
verdeeld worden over 4 t/m 8 maart 2019 op de middagen (met een aantal uitzonderingen
per groep).
Nieuwe medewerker schoolmaatschappelijk werk
Even voorstellen…
Mijn naam is Noor van Vliet en ik vervang Rianne ter Maat als Schoolmaatschappelijk
werkster op de Markesteen vanuit het Sociaal Wijkteam Zwolle-Zuid. Op school heb ik
regelmatig contact met de intern begeleider.
U kunt mij benaderen met vragen over bijvoorbeeld opvoeding, echtscheiding, verwerking en
rouw, relaties of schulden. Ik kan met u meedenken, u adviseren of helpen om de juiste weg
naar instanties te vinden.
Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor kleine
vragen en twijfels of voor kortdurende ondersteuning. Juist om grotere problemen te
voorkomen.
Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is dat al reden genoeg om
even langs te komen. Geen enkele vraag is raar of vreemd! De gesprekken zijn vertrouwelijk
en er gebeurt niets zonder uw toestemming.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van dienstverlening die
via het Sociaal Wijkteam door de gemeente wordt verzorgd. Hier zijn
geen kosten aan verbonden.
Als u met mij in contact wilt komen kunt u dit aangeven bij de
leerkracht van uw kind, of bij Regina Frederiks, de intern begeleider.
Dan zal ik u benaderen om een afspraak te maken.
Wie weet tot ziens!

Typecursus in de Markesteen
Goed en vlot kunnen typen is, gezien het vele computergebruik thuis en op school, superhandig
en je hebt er de rest van je leven plezier van. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vlot en blind

kunnen typen betere resultaten halen. Genoeg reden dus om uw zoon of dochter een typecursus
cadeau te doen.
Bij voldoende interesse start Klaasje Schepers op dinsdag 5 maart met een typecursus
op de Markesteen. De lessen worden gegeven van 16.15u tot 17.00u.
De cursus bestaat uit 12 wekelijkse lessen van ongeveer 45 minuten. Daarnaast moeten de
kinderen thuis nog 15 minuten per dag oefenen. In de 13e les doen de kinderen examen. Tussen
2 lessen in, krijgt u altijd een feedback op het oefenen via de mail, zodat u steeds op de hoogte
blijft van de vorderingen. De kosten bedragen €149,50.
Het grote voordeel van de Gigakids cursus is, dat de cursusleidster kan zien of de kinderen een
goede houding hebben, of ze de letters met de goede vingers aanslaan en of ze niet stiekem
steeds op het toetsenbord kijken. Daarnaast is het voor ouders prettig dat de docent wekelijks
met de kinderen de voortgang van de oefeningen bespreekt. U, als ouders, hoeft in principe
alleen de kinderen helpen herinneren aan het oefenen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende site: www.gigakids.nl .
Aanmelding is mogelijk via e-mail: gigakidszuid@gmail.com. U kunt ook bellen naar 0638590487. Graag naam en adres van het kind, in welke groep het zit, eventuele
bijzonderheden (denk aan dyslexie), mailadres van de ouders, en eventueel telefoonnummer
mailen.
Wilt u eerst eens kijken of typeles iets is voor uw kind, kom dan gerust met zoon of
dochter naar de eerste les. Uw kind mag dan deze eerste les meedoen (en u mag
meekijken) en na afloop kunt u beslissen of uw kind ermee doorgaat of niet.
Als u als volwassene denkt dat u ook wel een typecursus kunt gebruiken, aarzel dan niet en
neem contact op om de mogelijkheden te bekijken.
Stagiair Schoolleider Selma Schuurman
Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Selma Schuurman, samen met mijn zoon van 16,
dochter van bijna 14 en onze kat woon ik bij mijn moeder in zodat zij
zelfstandig kan blijven wonen.
Na jarenlange ervaring buiten het onderwijs in verschillende functies
heb ik het roer omgegooid en besloten een loopbaan in het
onderwijs te starten. Hiervoor ben ik begin januari begonnen met de
opleiding tot schoolleider. Om schoolleider te worden is, naast
opnieuw in de schoolbankjes zitten, het maken van opdrachten in de
praktijk heel belangrijk. Ik maak dan ook graag gebruik van de kans
om op de Markesteen de komende tijd de nodige praktijkervaring op te doen als stagiaire
schoolleider. Ik zal op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn tot de Mei vakantie.
Ik loop en kijk mee en zal ook een aantal opdrachten maken voor de opleiding. Hiervoor kan
het zijn dat ik een MR vergadering zal bijwonen of op een andere bijeenkomst voor ouders
aanwezig ben. Ik zie er naar uit u te treffen op het schoolplein.

Agenda
Woensdag 27 februari
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
Vrijdag 8 maart
Maandag 11 maart
Vrijdag 15 maart

Kennismakingsochtend groep 1
leerlingen
Ontwikkelgesprekken (een aantal
groepen wijkt iets af van deze planning)
Klassenshow groep 1-2B
Start van het project over LANDEN
Nieuwe nieuwsbrief
Staking van het onderwijzend
personeel, de school is dicht
Koffieochtend gaat niet door!
Nieuwe nieuwsbrief

