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Woensdag 25 september 2019                    

 

In deze nieuwsbrief krijgt u belangrijk nieuws over het schoolplein en leest u over de 

toestemmingsverklaring via Basisonline, de procedure vervanging, het ouderportaal van Parnassys 

en inloggen in Basispoort.  

 

Schoolplein: SAVE THE DATE! 

Het einde komt in zicht en nu het schoolplein gedeeltelijk open is wordt er gesproken over 

beplanten en openen. De officiële opening zal plaatsvinden op: 

 

Woensdag 6 november om 12.00 uur!!!! 

 

Er zal nog een officiële uitnodiging verstuurd worden. In de herfstvakantie zullen de bomen geplant 

worden en op dinsdag 29 oktober de overige planten. Hiervoor volgt nog een oproep om te helpen. 

Op deze manier kunnen we er met elkaar een prachtig plein van maken.  

 

We zijn inmiddels 7 weken onderweg met de aanleg van het plein. Dit vraagt veel geduld en 

flexibiliteit van kinderen, ouders en het team. Ik wil voor nu iedereen bedanken dat dit geduld en 

de flexibiliteit ook echt zichtbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toestemmingsverklaring Basisonline 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen op welke wijze de privacygegevens van Basisonline 

aangepast kunnen worden. Via het ouderportaal is daarna een oproep verschenen om een 

toestemmingsverklaring in te vullen. Veel ouders hebben hier gehoor aangegeven. Voor de ouders 

die dit nog niet gedaan/gezien hebben de vraag om zo snel mogelijk via mijn privacy de 

toestemmingen in te vullen. Op deze manier weten alle leerkrachten op welke manier privacy- 

gevoelige gegevens gebruikt kunnen worden.  

 

Ouderportaal Parnassys 

We krijgen regelmatig het verzoek om inloggegevens voor Parnassys te verstrekken. Dit verzoek 

wordt neergelegd bij directie of de leerkracht. De inloggegevens voor Parnassys worden geregeld 

door Luzanne Boersma. Kunt u niet in dit systeem dan is zij bereikbaar via 

luzanneboersma@morgenwijzer.nl 
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Basispoort 

De thuisinlog van Basispoort gebruiken wij onder andere voor het huiswerk van Nieuwsbegrip. 

Inloggen kunt u via thuis.basispoort.nl  

Afgelopen jaar hebben de meeste ouders hiervoor een mailadres opgegeven. Wanneer u er niet 

meer in komt kunt u kiezen voor wachtwoord vergeten. Heeft u geen mailadres doorgegeven dan 

kunt u dit mailen naar de groepsleerkracht.  

 

Procedure vervanging 

Het lerarentekort is nog een steeds een groeiend probleem in het onderwijs. Afgelopen jaar hebben 

wij u hiervoor een stappenplan toegestuurd. Hieronder is deze nogmaals terug te lezen. Wij zullen 

er nog steeds alles aan doen om bij ziekte een klas op te vangen, helaas wordt dit steeds 

moeilijker.  

Stappenplan vervanging:  

Bij afwezigheid wegens ziekte van de leerkracht wordt het RTC (invalpool) ingeschakeld. Stichting RTC 

Cella is een personele samenwerking tussen 6 schoolbesturen in de regio Alphen, Gouda en Nieuwveen. 

De scholen zijn gevestigd in de regio Rijn en Gouwe maar hebben ook scholen in bijvoorbeeld Den 

Haag, Zoetermeer en Schoonhoven. Qua omvang werken ze voor 86 scholen met ruim 16.500 leerlingen 

om te zorgen dat zij goed kwalitatief onderwijs krijgen van kwalitatieve en betrokken leerkrachten.  

Als er geen vervanging is dan volgen we de volgende stappen:  

De kleutergroepen: Bij ziekte van de leerkracht, zonder vervanging wordt u gevraagd bij binnenkomst 

of u uw kleuter weer mee naar huis kan nemen. Wij zullen proberen dit ’s morgens al via de mail te 

communiceren. Is het niet mogelijk uw kind thuis te houden of opvang te regelen dan zullen wij als 

school proberen uw kind op te vangen, hierbij zullen dan geen lessen gegeven worden.  

Groep 3 t/m 8: Bij de eerste ziektedag van een leerkracht komen de kinderen gewoon naar school en 

worden zij verdeeld over andere groepen; mocht blijken dat de leerkracht langer ziek is en er is geen 

vervanger beschikbaar, dan melden wij dat in de loop van de eerste dag en mogen de kinderen van die 

groep de tweede ziektedag thuisblijven. Om te voorkomen dat een bepaalde groep te veel lesdagen mist, 

bekijken we de derde dag of een leerkracht van een andere groep voor deze groep kan staan. De klas van 

die vervangende leerkracht mag dan de derde dag thuisblijven. De ouders van deze groep horen dit in de 

loop van de tweede ziektedag. Bij de keuze welke groep de derde dag thuisblijft, kijken wij naar de 

klassen die het minst te maken hebben gehad met uitval van de leerkracht en vervangende leerkrachten. 

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er niet één groep onevenredig veel belast wordt. Heeft u geen opvang 

voor uw kind op de dag dat het thuis mag blijven, laat dit dan weten. Wij proberen dan opvang te 

verzorgen, echter geen onderwijs.  

We hopen natuurlijk dat we geen gebruik hoeven te maken van dit scenario, maar de berichten zijn niet 

rooskleurig. Ondanks de werving van nieuwe mensen voor het RTC en trajecten als zij- instroom is er 

nog een groot tekort aan vervangend personeel. Wij vragen uw begrip wanneer we voor de keuze staan 

om kinderen naar huis te sturen. We begrijpen dat we u daarmee in een lastige situatie brengen, maar we 

kunnen dit probleem niet alleen oplossen.  

Belangrijke data:  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 9 oktober. 

Woensdag     2 oktober   opening kinderboekenweek 

Donderdag  10 oktober    studie tweedaagse team  

Vrijdag  11 oktober     studie tweedaagse team  

Maandag  21 oktober     start herfstvakantie  
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