
 

 

Afscheid juf Ina 
Mijn afscheid komt nu snel erg 
dichtbij. Vrijdag 17 februari is 
mijn laatste dag op het Veer. 
Via deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor het vertrouwen  
en de fijne samenwerking. Ik 
kom zeker nog een keer langs.  

Ik wens iedereen een plezierige 
en leerzame tijd op IKC het 
Veer! 
 
Wilt u afscheid nemen van juf 
Ina of haar bedanken? Loop dan 
gerust op vrijdag 17 februari 
even binnen.  
 
 

Audit  

Op woensdag 8 februari vindt er 

een audit plaats op IKC Het 

Veer. Eén keer in de vier jaar 

komen een aantal geschoolde 

auditoren (directeuren en IB-ers 

van onze eigen stichting) een 

dag op school. Op deze dag 

kijken ze in verschillende 

groepen naar het onderwijs dat 

wordt gegeven. Ook hebben ze 

gesprekken met de 

leerkrachten, kinderen en 

ouders. Aan het einde van de 

dag krijgen we als school een 

terugkoppeling. Wat hebben ze 

gezien, wat gaat goed, waar is 

ruimte voor verbetering? Er 

wordt voornamelijk gekeken 

naar zicht op ontwikkeling en 

pedagogisch en didactisch 

handelen.  

De gesprekken met ouders zijn 

van 12.10 – 12.40 uur. Wij 

zoeken hiervoor nog een aantal 

ouders. Mocht u tijd hebben en 

graag in gesprek gaan over het 

onderwijs op IKC Het Veer, dan 

kunt u zich opgeven via 

onderstaand mailadres: 

directie.veer@liemersnovum.nl 

Muziekles  
groep 5a  

De afgelopen 7 weken hebben 

de kinderen van groep 5a elke 

dinsdagmiddag onder 

begeleiding van 

muziekdocenten en de 

muziekvereniging KDO uit 

Groessen muziek gemaakt. 

Afgelopen donderdag was de 

voorstelling samen met KDO 

Groessen voor ouders en andere 

belangstellenden. Het was een 

enorm succes. Wat mooi om te 

zien hoe snel de kinderen hun 

instrument konden bespelen en 

samen de muziek ten gehore 

konden brengen.  

De aankomende weken is groep 

5b aan de beurt. Ook zij zullen 

na 7 weken een voorstelling 

geven samen met KDO 

Groessen.   
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Vervanging bij 
ziekte 

We zijn bijna halverwege het 

schooljaar. Het mooie weer 

heeft plaats gemaakt voor herfst 

en winterweer. Veel kinderen 

maar ook leerkrachten worden 

ziek. Zoals u weet is het lastig 

om alle collega’s die ziek zijn te 

vervangen vanwege het tekort 

aan leerkrachten. De 

verwachting is dat dit de 

aankomende tijd niet zal 

veranderen. Deze week hebben 

we gemerkt dat er voor twee 

groepen geen vervanging 

beschikbaar was en we ook 

intern niet alles op hebben 

kunne lossen.  

Wij volgen bij elke 

vervangingsvraag dezelfde 

stappen: Het eerste wat wij ’s 

avonds of ’s morgens doen, is 

een vervanger aanvragen bij de 

inval pool (PON). Zij geven 

echter aan dat er op dit moment 

te weinig leraren voor de 

vervangingspool zijn. Wij zullen 

dus vaker te horen krijgen dat er 

geen vervanging beschikbaar is. 

Daarna proberen we om intern 

met leraren te schuiven of 

vragen we of leraren extra 

kunnen werken. Soms is er nog 

een 3e of 4e jaars student die we 

in kunnen zetten. Ook vinden 

wij dat het opdelen van een klas 

over de andere groepen geen 

structurele oplossing is. Het 

effectief lesgeven met 40 

kinderen (of meer) is niet 

mogelijk. 

Als wij voor een dag geen 

vervanging kunnen realiseren, 

sturen wij u zo snel mogelijk via 

SocialSchools een bericht dat 

uw kind(eren) deze dag geen les 

krijgt. We beseffen ons 

uiteraard dat dit ook iets 

betekent voor het organiseren 

thuis. Mocht het niet lukken 

opvang te vinden dan mogen de 

kinderen gewoon naar school 

komen. Wij vangen ze dan op in 

de andere groepen. Wij snappen 

dat dit voor de kinderen geen 

ideale oplossing is. Helaas is dit 

wel de werkelijkheid op heel 

veel scholen in Nederland. We 

doen ons best om het naar huis 

sturen van klassen tot een 

minimum te beperken. We 

hopen op uw begrip. 

 

 
 
 
 


