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De stichting PCOHS, ons schoolbestuur, heeft voor de 
leerkrachten van de vier scholen een Collegetour 
georganiseerd. Deze vond afgelopen maandag plaats op 
de Hildegaert. Zo’n 150 leerkrachten konden kiezen uit 
workshops die in de groepslokalen gegeven werden. Deze 
werden gegeven door twaalf gerenommeerde, externe 
deskundigen . De interessante onderwerpen maakten dat 
de keuze voor slechts twee lastig was.  

‘s Middags volgden we een lezing over Transactionele 
Analyse in de kerk. We eindigden in de school met een 
nieuwjaarsborrel, zodat we weer even bij konden praten. 
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Nieuwjaar: Nieuwe start 

Werkdruk: Lerarentekort en vacatures. 
Momenteel zijn op de Hildegaert nog vacatures. Er zijn 
twee zieke collega’s (juf Wendy en juf Milly), 
zwangerschapsverloven die al begonnen zijn (juf Rianne) 
en die in maart starten (juf Marjolein en juf Hanneke). 
Daardoor staat de school onder druk. 

We adverteren sinds de zomer intensief  om  onze 
vacatures te kunnen invullen. We hebben sinds deze week 
juf Ebru Fahmel tot de zomer aangesteld voor extra 
gymlessen op donderdag en vrijdag! Dit geeft de 
leerkrachten de mogelijkheid in die lestijd ander taken te 
verrichten. We wensen juf Ebru veel lesplezier! 

We zoeken verder. Als vrienden of kennissen zoeken naar 
een leuke baan, laat het ons weten! Op de website en bij 
de ingang van de school zijn de advertenties te vinden. 

Werkdruk: Lerarentekort en taken. 
Het aantal taken, dat we met minder collega’s moeten 
uitvoeren, is ondanks de vacatures, ziekte– en 
zwangerschapsverloven onveranderd gebleven. Veel 
taken, die direct aan het onderwijs aan onze kinderen 
gerelateerd zijn, kunnen en willen we natuurlijk niet 
inperken.  

Taken die echter iets verder van onze kerntaak staan, 
hebben we onder de loep genomen. Dat leidt tot de 
constatering dat we niet alle activiteiten in de huidige 
vorm kunnen blijven doen. Een aantal activiteiten gaan we 
aanpassen en enkele activiteiten zullen niet (meer) 
uitgevoerd gaan worden. We brengen u hiervan t.z.t. op de 
hoogte. 

Dit gaat ons aan het (onderwijs-)hart, maar is 
onvermijdelijk. We vragen hiervoor uw begrip!  

http://www.facebook.com/hildegaert
http://www.hildegaert.nl/vacatures
http://hildegaert.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181128-Poster-advertentie-extra-ondersteuning.pdf


Groep 4: op de IT-campus. 

Ieder jaar tegen Kerst wordt er in de kleutergroepen 
dagelijks in de kersthoeken gespeeld. Voor de volgende 
Kerst zijn we op zoek naar kleding die we in die hoeken 
kunnen gebruiken. Wie heeft er thuis nog een ongebruikte 
engelenjurk, koningsmantel, herder- of schapen outfit enz. 
liggen? Bij ons zijn ze welkom!  

Overigens staan foto’s van het Kerstspel op MaxClass, in 
de map Albums school. 
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28 jan. t/m 1 feb. Kerk-schoolproject 

1 feb.  Nieuwsbrief 7 

3 feb.  Kerk-schooldienst 

4 feb.  Start Verkeersweek 

19 feb.  MR vergadering 

21 feb.   Rapporten mee 

22 feb. t/m 3 mrt. Voorjaarsvakantie 

5 en 6 mrt. Voortgangsgesprekken 

8 mrt.  Nieuwbrief 8 

Koelkastlijstje 

Opruiming: Kerstkleding gevraagd 

Vanochtend mochten de leerlingen van groep 4 naar de IT 
Campus Rotterdam voor het volgen van IT-lessen en 
workshops. Met deze kick-off luiden IT Campus Rotterdam, 
primair onderwijs en de aangesloten aanbieders hun 
samenwerking in rondom het project Rotterdam 
Digivaardig. 

De leerlingen gingen aan de slag met virual reality en mini 
robots en leerden de beginselen van het programmeren 
van een controller. Het doel van het project (Kinderen op 
jonge leeftijd enthousiast maken voor IT) is deze morgen in 
elk geval gerealiseerd! 

Website: Is vernieuwd! 

De creamiddag, die gepland stond op 29 januari, is 
verplaatst naar 12 maart. 

Creamiddag: Verplaatst. 

In de loop van de volgende week zal de nieuwe website 
(op het oude webadres) in de lucht gaan. We willen graag 
met onze website de sfeer, transparantie en het plezier op 
de school benadrukken. De website is bovendien een soort 
digitale schoolgids geworden, met alle relevante 
informatie over de dagelijkse gang van zaken.  

http://www.facebook.com/hildegaert

