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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Parro 
 
Wij gaan starten wij met Parro. Een app voor communicatie tussen de leerkracht van uw 
kind met u als ouder/verzorger. Parro is een gesloten omgeving en alleen toegankelijk op 
uitnodiging.  
Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw kind een e-mail zodat u ook Parro kunt 
gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen.  
Altijd op de hoogte  
Het wordt voor ons heel makkelijk om u op de hoogte te houden. Onze berichten komen 
direct aan én kunt u - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!  
Gespreksplanner 
Via deze app kunt u zich inschrijven voor de ouder/kind gesprekken.  
Hulpvragen  
U kunt direct reageren als wij vragen om hulp bij activiteiten in de klas of excursies e.d. Uw 
reactie komt direct bij de juiste persoon terecht. 
Direct contact met onze school  
De leerkracht heeft hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders 
te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.  
Bekijk de leukste momenten van uw kind  
De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens een groepsactiviteit of excursie heel eenvoudig de 
leukste foto’s met u delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind. In Parro kunt u 
eenvoudig aangeven of u toestemming geeft om beeldmateriaal van uw kind te delen. Ook 
alle eerder gegeven toestemming kunt u hier inzien en eventueel wijzigen.  
 
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com   

Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. Voor 
computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com  

 

Lerarentekort en vervanging bij ziekte  
 
Over het lerarentekort in het basisonderwijs wordt in de media en politiek veel gezegd en 
geschreven. De recente stakingen hadden salarisverhoging en werkdrukvermindering als 
inzet om onder andere het beroep aantrekkelijker te maken. De situatie wordt de komende 
jaren steeds nijpender. Nederland telt circa 6700 basisscholen. In 2020 wordt een tekort 
verwacht van 4000 fte. Omdat veel leerkrachten parttime werken betekent dit het aantal 

http://www.parro.com/
https://talk.parro.com/


van circa 5700 leerkrachten. Bij ongewijzigd beleid zal in 2025 het tekort oplopen naar 
10.000 fte (circa 14000 leerkrachten). In de Randstad zijn sommige scholen al overgegaan tot 
een 4-daagse lesweek en worden groepen regelmatig naar huis gestuurd, omdat er geen 
vervanging is bij ziekte. Een groep naar huis sturen heeft bij ons gelukkig nog niet 
plaatsgevonden, maar we houden er wel rekening mee dat dit gaat gebeuren. Wij zijn 
aangesloten bij PON (Personeelscluster Oost Nederland). PON is de organisatie waar alle 
invallers zijn ondergebracht en waar de aangesloten scholen in Oost Nederland hun 
vervanging bij ziekte kunnen regelen. Vorige week konden meerdere aanvragen bij PON niet 
worden ingevuld. Dit trof ook onze school. Op één dag was er geen vervanging en konden 
we dit met kunst –en vliegwerk zelf oplossen, de andere dagen werden vervuld door onze 
eigen collega’s (die op andere dagen werkten). Ook vorig schooljaar is het ook een aantal 
keer voorgekomen dat er geen vervanging was. Binnen ons schoolbestuur hebben we de 
volgende beleidslijn afgesproken. Wanneer er geen vervanging bij ziekte is, lossen we dit de 
eerste dag zelf op door groepen samen te voegen of te schuiven met onderwijskundig 
personeel. Wanneer er op de tweede dag in deze groep ook geen vervanging bij ziekte is, 
maken we in de loop van de eerste dag een keuze. Of we lossen het nog één keer zelf op (als 
dit mogelijk en verantwoord is) of de kinderen van de betreffende groep kunnen op de 
tweede dag niet naar school komen. Als op de derde dag opnieuw geen vervanging is blijft 
de groep thuis. We laten dit via de mail aan u weten. Tot slot is het advies om een plan-B te 
maken, in het geval u uw kind thuis niet kunt opvangen vanwege werk of andere 
verplichtingen. We hopen dat het niet zo ver hoeft te komen dat een groep niet naar school 
kan komen en we zullen ons uiterste best doen om dit te voorkomen. De realiteit is echter 
dat het verstandig is om hierop voorbereid te zijn. 

 
Terugblik op Carnaval  
 
Het was een leuke en gezellige dag. Vanaf 9 uur was er een programma in de hal. Prins 
Tom en prinses Dani-Lynn werden voorgesteld. Daarna volgde de proclamatie en de 
sleuteloverdracht.  Om 10 uur kwam Carnavalsvereniging de Dolbotters binnen. Zij werden 
verwelkomd door de prins en prinses, waarna de onderscheidingen werden uitgewisseld met 
De Dolbotters.  

Daarna hebben de kinderen gekeken naar elkaars optreden en een modeshow en natuurlijk 
lekker gehost. ’s Middags deden de kinderen van de bovenbouw nog allerlei spelletjes. Om 
14.45 konden zij genieten van de voorjaarsvakantie.  
 
 



Centrale oudercommissie binnen Kinderopvang Zonnekinderen 
 
De Wet Kinderopvang bepaalt dat elk kindercentrum een oudercommissie (OC) moet 
hebben, welke adviesrecht heeft over een aantal onderwerpen die in de Wet worden 
benoemd. Kinderopvang Zonnekinderen voldoet aan deze verplichtingen, aangezien alle 
locaties een oudercommissie hebben of daartoe in staat worden gesteld.  
In 2018 is in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit OC-leden uit diverse 
OC’s, een IKC-directeur, een teamcoördinator en de directie van Zonnekinderen een voorstel 
voor een centrale oudercommissie geformuleerd en besproken met (vertegenwoordigers 
van) alle oudercommissies. De uitgangspunten en kaders zijn in goed overleg vastgesteld en 
we starten binnenkort de werving voor de nieuw te vormen centrale oudercommissie 
(COC).  

De centrale oudercommissie is een overkoepelend orgaan dat bestaat naast de 
oudercommissies/IKC raden op locatie. Een centrale oudercommissie behartigt de belangen 
waarvoor zij het mandaat heeft ontvangen van de lokale oudercommissies.  

De oudercommissie (of IKC-raad) op locatie behoudt haar wettelijke rechten en blijft naast de 
centrale oudercommissie bestaan. Een COC is dus geen wettelijke, maar een gekozen 
werkvorm die een betrouwbare, vlotte en professionele werkwijze tot doel heeft. 
 
In de COC worden adviesvraagstukken op beleidsniveau besproken. Leden hebben zitting op 
basis van een relevante achtergrond (pedagogiek, kennis over het jonge kind, financiële, 
bedrijfseconomische of juridische kennis). De COC is hierdoor voor ons een continue 
gesprekspartner bij beleidsvorming.  
Een adviesvraag kan op dezelfde plek worden afgehandeld en hoeft niet aan alle 
afzonderlijke oudercommissies te worden voorgelegd. Dit biedt dus zowel inhoudelijke 
meerwaarde bij beleidsvorming als meer efficiëntie. De lokale oudercommissie of IKC-raad 
kan haar focus hierdoor meer richten op de eigen locatie gebonden vraagstukken.  

De lokale OC/IKC-raad behoudt als rol:  

- Toezien op een juiste uitvoering van het algemene beleid op de eigen vestiging 
- Sparren en meepraten met locatie verantwoordelijke over de eigen vestiging 
- Behartigen van de belangen van alle ouders van de eigen vestiging richting de 

locatieverantwoordelijke en richting de centrale oudercommissie.  
 
Binnenkort start de werving voor de Centrale Ouder Commissie. Wilt u nu al meer weten? 
Neem dan contact op met Mariëlle de Groot: m.degroot@zonnekinderen.nl  

Agenda   
Vrijdag 15 maart  Stakingsdag, voor groep 1 t/m 8 is er vandaag géén  

                            school 
Donderdag  21 maart  1e ouderpanelgesprekken 
Donderdag  28 maart  Nieuwsbrief nr. 16         
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