SNELBINDER
De Snelbinder is het ouderinformatieblad van de Daltonschool De Tandem, voor
Openbaar Basisonderwijs te IJsselstein.
De Snelbinder verschijnt elke eerste vrijdag van de maand.
REDACTIE: Schoolleiding De Tandem, Planetenbaan 40, 3402 HP IJsselstein,
tel. 030 – 6883760 en Mirthe Ruizendaal (Ouder)

Schoolleiding algemeen
Richting einde schooljaar
In deze Snelbinder informeren wij over
de belangrijkste zaken richting einde
schooljaar en kijken vooruit richting
schooljaar 2019/2020. Dit is een extra
editie. Aankomende week ontvangt u
de reguliere Snelbinder.
Een gedeelte van alle informatie
verloopt via de groepsleerkracht.
Hierbij gaat het om de indeling van de
allerjongste aanwinsten van De
Tandem. Denk aan de indeling van de
kleutergroepen en de groepen 3.
Juffrouw Birgit met pensioen!
Juffrouw Birgit gaat genieten van haar
pensioen en zal wel verbonden blijven
aan De Tandem. De klas is eerst
geïnformeerd, nu alle ouders! Juffrouw
Birgit zal als vrijwilliger verbonden
blijven aan De Tandem. Wij nemen
voor de zomervakantie afscheid van
juffrouw Birgit. Dit op ‘eigen wijze’. U
merkt hier vast nog meer van.
Wenmoment
Op 10 juli vindt het wenmoment plaats.
De leerlingen maken dan kort kennis
met hun nieuwe juf of meester. Ook zijn
de toekomstige leerlingen uitgenodigd
die na de zomervakantie direct gaan
starten.
Wel/geen tropenrooster
De omstandigheden in de
schoolgebouwen en de omgeving
van de school verschillen. Er zijn
gebouwen met platte daken, airco’s,
wel of geen afdoende zonwering, wel
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of geen schaduwrijke omgeving. In
samenwerking met de GGD is een
beleid opgesteld voor De Tandem en
opvolgend een protocol. Deze hoefde
tot de piek van gistermiddag niet te
worden ingezet.
Het beleid van De Tandem is gericht
op een periode van warmte over een
reeks van dagen. In ons land noemen
we dat een hittegolf. Er zijn heldere
richtlijnen voor, wanneer daar sprake
van is. Het betreft dan een reeks van
aaneengeschakelde bovenmatig
warme dagen. We kunnen de
afgelopen dagen officieel niet spreken
van een hittegolf, want we wisten dat
er al snel een koelere periode
aankwam. Het ging nu om een á twee
warme dagen. Mede daarom is er
besloten om géén tropenrooster in te
voeren voor zo’n korte periode. Met
enige aanpassing op school is deze
periode goed te doorstaan. In het
beleid zijn daar aanbevelingen voor.
Bovendien brengen we ouders met
een tropenrooster organisatorisch in
de ‘problemen’ en het kan voor jonge
leerlingen verwarrend zijn als er voor
slechts een dag of twee een afwijkend
rooster wordt ingevoerd.
Bovendien geldt dat wij een
continurooster draaien en we de
kinderen daardoor sowieso vroeger
dan vele andere scholen naar huis
sturen. We zien dat andere
omringende scholen met een
tropenrooster effectief een half uur
eerder uit gaan, zelfs als ze gebruik
maken van marge-uren en de
lestijden verkorten. Wat daarnaast van
belang is dat een besluit van een
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tropenrooster verwachtingen wekt bij
een nieuwe warme periode. Hiermee
is niet uitgesloten dat zo’n periode –
die mogelijk ook langer duurt - zich
nog gaat voordoen. Wij zijn dus
terughoudend, omdat er dit schooljaar
slechts een beperkt aantal marge-uren
beschikbaar zijn. Ouders zullen het
uiteindelijk niet prettig vinden als we
een vakantie op last van de inspectie
moeten verkorten, omdat er wettelijk
uren ingehaald moeten worden
vanwege de invoer van een
tropenrooster. Veel ouders plannen
namelijk hun vakanties vooraf en zien
dat niet graag gedwarsboomd door
te snel ingevoerde tropenroosters.
Kortom het nemen van een besluit
over de invoer van een tropenrooster
heeft veel haken en ogen. Na een
zorgvuldige afweging zijn we daarom
uiteindelijk tot deze conclusie
gekomen. Mocht zich een nieuwe
warme periode aandienen, dan
maken we opnieuw een afweging. Dit
in overleg met de MR en het bevoegd
gezag.
Juffrouw Liesbeth
Onze juffrouw Liesbeth is ziek. Op het
moment is er onvoldoende inzicht in
de termijn van herstel. Wel staat
juffrouw Liesbeth opgenomen in de
bezetting van aankomend schooljaar.
Tegelijkertijd zal er worden gezocht
naar een collega om deze
werkzaamheden, zo langs al nodig,
over te nemen.
Afscheid juffrouw Lieneke en Sjanne
Genoemde collega’s hebben ons
afgelopen schooljaar geholpen en
zullen weer uitvliegen. Juffrouw
Lieneke zal zich volledig richten op
haar hoofdbaan als psychologe in Tiel
en juffrouw Sjanne zal een
kleutergroep gaan leiden op een
school in Houten. We wensen hen veel
succes met hun nieuwe stap!

Personele bezetting 2019/2020
Onderstaand ziet u welke
leerkracht(en) aan de groepen zijn
gekoppeld.
1/2A: Juffrouw Bibi en Juffrouw Lisette
1/2B: Juffrouw Lisette en juffrouw Minka
1/2C: Juffrouw Fenneke
3A: Juffrouw Lieke en juffrouw Anne
3B: Meester Hans + vacature 1dag
4A: Juffrouw Annet & juffrouw Nicoline
4B: Juffrouw Anneke & meester Gerard
5A: Juffrouw Vienna
5B: Juffrouw Hester en juffrouw Vera
6A: Juffrouw Katty & juffrouw Vera
6B: Meester Sander
7:Juffrouw Chantal & juffrouw Liesbeth*
8:Juffrouw Femke & juffrouw Judith
Ondersteuning:
Binnen onze school zijn er meer
collega’s voor uw kinderen actief. Dit
zijn:
Remedial teaching: juffrouw Sjanel
Interne begeleiding: juffrouw Judith en
juffrouw Renate
Ondersteuning muziek: Meester Geert
Ondersteuning RT: juffrouw Yvonne,
juffrouw Marleen en opa Frank
Ondersteuning Begaafdheid: juffrouw
Mirjam
Ondersteuning Chinees: juffrouw
Lauren
Handvaardigheid: juffrouw Birgit
Administratie: Riet
Conciërge: Theo
Directie: Vincent
Onze school is een opleidingsschool.
Aankomend schooljaar zullen er
meerdere stagiaires aan onze school
verbonden zijn.
10 juli Wenmoment
Op 10 juli vindt het wenmoment plaats.
De leerlingen maken kennis met hun
nieuwe leerkracht(en). Ook de nieuwe
leerlingen zijn uitgenodigd voor dit
moment.
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De Medezeggenschapsraad
Ook afgelopen schooljaar zijn ouders
en leerkrachten verenigd in de MR.
Directie heeft hierbij een adviserende
of informerende rol. De samenwerking
verloopt prettig en constructief.
Onderstaand treft u een greep aan
vanuit de besproken punten:
1. Afgelopen jaar is voor het eerst
extra lokaalruimte gehuurd buiten
het schoolgebouw. De lokalen in
het aangrenzende pand van de
BSO zitten zo dichtbij dat het als
goed alternatief werd beschouwd.
Terugkijkend is het een goede
keuze geweest. Zowel de ouders,
leerkrachten als de leerlingen zijn
erg enthousiast. Voor komend jaar
worden de ruimtes opnieuw
gehuurd voor de groepen 7 en 8.
Deze huur is noodzakelijk omdat de
aanwas van leerlingen blijft komen.
De school mag kinderen die zich
aanmelden niet weigeren. Echter,
er wordt wel een toppunt voorzien
binnen 1-2 jaar, waarna de aanwas
zal teruglopen. De flexibele lokalen
in het BSO gebouw geven ons de
mogelijkheid om deze tijdelijke piek
op te vangen, zonder onze
identiteit te verliezen.
2. Afgelopen jaar is een groep
enthousiaste ouders aan de slag
gegaan met diverse initiatieven om
de ouderbetrokkenheid te
vergroten, zoals: Er is een `Ouderklassenboek` ontworpen die in het
nieuwe schooljaar wordt
uitgedeeld in groep 3, er is een
buddysysteem ontworpen die in
het nieuwe schooljaar wordt
uitgerold bij de nieuwe
(kleuter)ouders, er is een
koffieochtend georganiseerd op
de eerste schooldag van het

kalenderjaar. Dat zal opnieuw
plaatsvinden op de 1e schooldag
na de zomervakantie.
3. Er wordt meer nadruk gelegd op
de contactmomenten tussen
school, MR en ouders bij het begin
van het nieuwe schooljaar. De
Omgekeerde oudergesprekken en
de informatie avond zullen beter
op elkaar worden afgestemd en
zijn samen onderdeel van
belangrijke contactmomenten.
4. Er wordt een Thema avond
georganiseerd op woensdag 15
oktober. Er komt een externe
spreker een interessante
presentatie houden over de
Mindset theorie. Daarbij zal er
voldoende gelegenheid zijn tot
interactie.
5. De MR heeft het besluit genomen
om de 10 min gesprekken volgend
schooljaar op de dag te houden.
Het zal dan mogelijk zijn om
gedurende een week op alle
dagen tussen 14.30 en 16.30 een
gesprek te hebben met de
leerkracht. Ruim van te voren
krijgen ouders de gelegenheid om
in te tekenen op een tijdstip en
dag.
6. De MR is in gesprek met de
gemeente om de verkeerssituatie
te verbeteren rondom school om
parkeren buiten de vakken tegen
te gaan. Er worden een aantal
verbeteringen doorgevoerd. De 1e
`quick win` is er al, de witte
markering waar een illegaal en
gevaarlijke (onoverzichtelijke
situatie) parkeerplaats mee afgezet
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is. Verder zal er een oproep komen
om als `verkeersouder` mee te
helpen. Het idee is dat 2 ouders per
toerbeurt met een duidelijk
zichtbaar hesje gaan staan bij de
weg voor school en ouders die
verkeerd parkeren te vragen even
door te rijden naar de grote
parkeerplaats bij de schakelflats.
7. We verzoeken tevens ouders en
leerlingen om de fietsen op de
daar voor bestemde plekken te
plaatsen.
Draagt u ook uw steentje bij?
8. De kosten van de busreizen zijn
enorm toegenomen dit jaar. Met
beperkte middelen weten we ieder
jaar een mooie reis te organiseren.
Dat willen we graag volhouden
maar het moet betaalbaar blijven.
Er wordt gezocht naar
alternatieven om volgend jaar
weer een onvergetelijke dag te
organiseren.

team en MR gaat verbeteren. We
hopen daar in het nieuwe
schooljaar alsnog mee te kunnen
starten.
11. De Stichting Vrienden van de
Tandem heeft gehoor gegeven
aan de oproep van de tuingroep
om een tuinhuisje aan te schaffen.
Daarmee is de fantastische nieuwe
moestuin straks helemaal af.

Op 5 juli ontvangt u de reguliere
uitgave van De Snelbinder!

9. Alle scholen krijgen aanvullend
budget om de werkdruk van
leerkrachten te verlagen. De
Tandem heeft ervoor gekozen om
volgend jaar het budget opnieuw
in te zetten voor de inhuur van een
extra leerkracht om de klassen klein
te houden.
10. De Tandem app is aangekondigd
maar helaas zijn er nog technische
problemen waardoor het nog niet
in gebruik is. Tussen de bouwer van
de app en Apple zitten
complicaties. Er wordt wel van
verwacht dat het de
communicatie met ouders vanuit
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