Morskring Info
oktober 2019
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we met elkaar een maand op stoom. De afgelopen tijd stonden er, naast de reguliere lessen,
ook andere leuke en nuttige activiteiten op het programma. Denk aan de praktische verkeerslessen, het
bezoek van een schrijver, de kennismakingsgesprekken, de sportdag, de eerste vergadering van de Ouderen de Medezeggenschapsraad, de informatieavond voor de ouders van groep 8, enz. Veel van deze
activiteiten kon niet plaatsvinden zonder de hulp en het meedenken van ouders. Het is mooi om al direct in
de eerste maand van het nieuwe schooljaar deze betrokkenheid te mogen ervaren!
Hierbij de nieuwsbrief van de maand oktober. In deze Morskring Info staan algemene zaken die in deze of
komende maand centraal staan. In de tussentijd wordt u als ouder ook geïnformeerd via ons Ouderportaal
SchouderCom.
Jan Diebels & Saskia Rijsbergen
Schoolleiding

Update Team Morskring
Helaas moeten we u melden dat het re-integratieproces van directeur Jan Diebels niet zo loopt zoals we
hadden gewenst. Het werken valt Jan nog zwaar. Er is voor hem meer tijd en ruimte nodig om volledig te
herstellen.
Tot nu toe heeft Saskia, als waarnemend directeur, leiding gegeven aan de school. De leden van het MT
(bouwcoördinatoren en intern begeleiders) hadden daarnaast, tot de zomervakantie, uitvoerende
directietaken. Omdat het volledige herstel van Jan langer gaat duren hebben we, in overleg met onze
directeur-bestuurder van PROOLeiden, Marton de Pinth en in afstemming met de medezeggenschapsraad,
besloten om de vervanging van Jan vanaf volgende week structureler vorm te gaan geven.
Jan wordt meer tijd gegund om te herstellen. Hij zal de komende tijd beperkter, te weten op maandag,
woensdag en vrijdag, een deel van de dag op school zijn. Saskia, evenals de MT-leden zullen zich weer
gaan focussen op hun oorspronkelijke taken en een vervangende (interim-) directeur geeft vanaf volgende
week dinsdag, samen met adjunct-directeur Saskia, leiding aan De Morskring. We zijn ervan overtuigd op
deze manier het leiderschap van onze school op een goede wijze vorm te blijven geven.
Aanstaande maandag ontvangt u een brief vanuit het schoolbestuur om u hierover verder te informeren.
Dan nog een bericht uit onverwachte hoek. Juf Anoeska uit groep 4b heeft een andere baan gevonden.
Zij schreef vorige week aan haar collega’s het volgende:
Misschien voor velen onverwacht, maar ik wil jullie vertellen dat ik na 13 jaar De Morskring ga verlaten. Ik heb een
nieuwe uitdaging gevonden bij de GGD Hollands Midden, waar ik als toezichthouder WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) aan de slag ga. In deze functie ga ik voor de GGD, maar in opdracht van gemeentes, bij diverse
zorginstellingen proactief de kwaliteit van zorg inventariseren en waar nodig, de gemeentes en zorginstellingen van
advies voorzien waar bij te sturen. Deze nieuwe baan staat op mijn lijf geschreven, vooral omdat het zoveel aspecten
heeft waar ik kennis en vaardigheden in heb opgedaan. Daarnaast biedt het me de uitdaging waar ik naar op zoek
was en wat me heel veel nieuwe energie geeft.
Natuurlijk ga ik jullie heel erg missen! Dat is altijd de keerzijde van een nieuwe weg inslaan. Ik ben heel dankbaar voor
de fijne tijd die ik met jullie gehad heb op De Morskring en dat we zoveel van en met elkaar hebben kunnen leren. De
steun die ik van diverse collega's, op welk vlak dan ook, heb ervaren , is echt uniek en maakt dit team bijzonder.
Gelukkig ben ik nog niet gelijk weg en hebben we nog wat weekjes te gaan, waarin ik jullie allemaal nog even hoop te
zien en spreken.

Afscheid nemen van een collega went vermoedelijk nooit. In deze roerige tijd binnen het onderwijs krijgen
vele scholen hier vaker mee te maken… We gaan Anoeska als teamlid en juf van onze Morskringkinderen
zeker missen. Echter gunnen wij haar allen deze nieuwe uitdaging binnen deze nieuwe baan. Nadat we
van dit nieuws hadden vernomen, moest de schoolleiding direct nadenken over de invulling van deze
dagen. We hebben invaljuf Anne van Dijk benaderd om de dagen die zijn vrijkomen (op donderdag en
vrijdag) in groep 4b te komen werken. Juf Anne is zeer bekend met groep 4B, omdat zij ook voor de
zomervakantie het verlof van juf Jerney (in groep 3B) invulde. Anne had zelf in een eerder stadium
aangegeven graag op de Morskring te willen blijven werken. Nu er ruimte ontstaat hoefden beide partijen
niet lang na te denken over een geschikte kandidaat. Juf Anne heeft er ontzettend veel zin in! Overigens
heeft juf Jerney ontzettend veel zin om direct na de herfstvakantie met groep 3B aan de slag te gaan.

Door het indienen van haar ouderschapsverlof en deeltijdontslag, ontstaat er naast haar anderhalve dag
formatieruimte en wel op: dinsdag en woensdag. Juf Anne zal op dinsdag en woensdag in groep 3B haar
werkzaamheden voorzetten en op donderdag en vrijdag in groep 4B lesgeven. Juf Anoeska’s laatste
werkdag is op vrijdag 15 november.
Het zwangerschapsverlof van juf Joosje loopt ook ten einde. Ook zij is vanaf 11 november weer op school te
zien! Hierbij danken we alvast juf Katja voor haar invalwerkzaamheden en de uitstekende start van het
schooljaar in groep 5A. We zien juf Katja graag nog eens terug.

Hutspotmaaltijd
Over een paar dagen stort heel Leiden zich weer massaal in het ‘3 oktober
feestgedruis’. Zeggen we 3 oktober, dan denken we aan haring en wittebrood,
maar natuurlijk ook aan hutspot! Traditiegetrouw wordt op school ook dit jaar
weer die heerlijke Leidse maaltijd voorgeschoteld. Op woensdag 2 oktober, aan
het einde van de ochtend, verzorgt de Ouderraad de jaarlijkse Hutspotmaaltijd.
Alle kinderen moeten ’s ochtends een bord, bestek en beker meenemen. Dit alles
in een plastic draagtas (voorzien van naam). Het bord moet stevig zijn, niet van
karton of dun plastic. Drinken en een pauzehapje voor de ochtendpauze nemen
de kinderen zelf mee. Door de hutspot is geen vlees verwerkt. Dit wordt er apart
bij geserveerd, waarbij we rekening houden met onze vegetarische en halal
etende kinderen. Kinderen die echt geen hutspot lusten, mogen van thuis brood
meenemen.
Op maandag 3 oktober zijn alle schoolgaande Leidse kinderen vrij. Wij wensen
iedereen alvast een gezellig 3-oktoberfeest toe! Op vrijdag 4 oktober zien we alle
leerlingen graag weer op school!

Kinderboekenweek
Op vrijdag 4 oktober start op school de
Kinderboekenweek: “Reis mee!” In deze week staan
voertuigen centraal. Natuurlijk willen wij daar op school
niet zomaar aan voorbij gaan. Daarom zijn er enkele
leuke activiteiten georganiseerd. Zo zijn er bijzondere
voorleesactiviteiten in de groepen en vindt op woensdag 9 oktober de Kinderboekenmarkt op locatie
Storm plaats. Verdere informatie volgt in SchouderCom. Tevens is er die avond van 18.30 uur en 19.00 uur
een voorleesavond voor de kleuters. Ook deze informatie volgt via SchouderCom.

Verkeersveiligheid rondom de schoolgebouwen
Wellicht heeft u het in mei 2019 via de krant vernomen (zie bijlage): In samenspraak en met intensieve
ondersteuning van onze medezeggenschapsraad, zijn we al jaren bezig met het uitoefenen van onze
invloed op de bouwplannen van het project Statendijck. Op het terrein, waar ooit de Maranathakerk
stond, komen 14 nieuwe woningen. Met een uitrit aan de Dijkstraat, naast de ingang van Morskring locatie
Dam. Een onlogische plek, vindt de MR en schooleiding. Immers beleven we, al voordat de nieuwe uitrit er
zou komen, tijdens het halen en brengen regelmatig onveilige verkeerssituaties.
Samen met onze Medezeggenschapsraad hebben we alle zeilen bijgezet om het 1 en ander aan de kaak
te stellen en duidelijk van ons te laten horen. Na vele gesprekken, brieven en zelfs gesproken te hebben in
de Raad van Commissie (zie bijlage), hebben we het niet voor elkaar gekregen de in- en uitrit uit de
Dijkstraat te bannen (ook al leek dit in het bijgevoegde krantenartikel) wel het geval. Wel komt er een
onderzoek naar de verkeersveiligheid van de straat en worden er, naar aanleiding van dit onderzoek,
stappen ondernomen. Binnen dit onderzoek zal ook een enquête worden afgenomen. Deze wordt
komende maand via SchouderCom verspreid.
Op maandagavond 7 oktober van 18.30 uur t/m 20.00 uur vindt er een inloopavond in onze aula van
locatie Dam plaats. Hier wordt het definitieve plan gepresenteerd. Buurtbewoners zijn daar van harte
welkom om dit plan te bekijken en hun zienswijze via een formulier kenbaar te maken. Ook wij zullen vanuit
MR en schoolleiding wederom onze zienswijze per brief delen en onze beleving en noodzaak omtrent de
aanpak van de verkeersveiligheid wederom onder de aandacht te brengen.
Het zou ons helpen als u de binnenkort verspreide enquête wilt invullen. Bent u benieuwd naar de plannen?
Kom gerust langs op maandag 7 oktober.

Morskring ‘OPLIS-school’
Al heel wat jaren mag de Morskring zich ‘OPLIS-school’ noemen. Onder deze titel ontvangen wij PABOstudenten van Hogeschool Leiden die het traject ‘OpLeiden In School’ volgen. Studenten uit dit traject zijn
voor twee dagen aangesteld bij ons bestuur PROOLeiden. Naast het volgen van colleges werken zij twee
dagen in de week in een van onze groepen en werken zij aan gerichte opdrachten. In de meeste gevallen
zijn de opdrachten gericht op het lesgeven, maar ook onderzoek doen, het uitvoeren van observaties, het
bijwonen van vergaderingen en ouderavonden behoren tot het leren binnen onze school. Dit alles onder
begeleiding van de groepsleerkracht (mentor), de stage-coördinator van de school en de opleiding zelf.
Dit schooljaar heten we Shauni, Evelien, Joep, Dieuwke en Emiel, van
harte welkom binnen ons team! Mogelijk komt u ze op maandag,
dinsdag of in de stageweken tegen. Ook Sam Bekkering heten we
van harte welkom. Op dit moment volgt zij de MBO-opleiding
‘Onderwijs Ondersteund Personeel’ en doet zij praktijkervaring op in
groep 3A.

Ouderbijdrage
De Ouderraad van de Morskring is dit schooljaar al weer gestart met het
ondersteunen van activiteiten binnen de school. De komende tijd staan
er activiteiten op het programma zoals de Kinderboekenmarkt,
Sinterklaasviering, kerst, etc. De Ouderraad kan deze activiteiten
ondersteunen dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. In de maand oktober
ontvangt u via SchouderCom een factuur voor deze bijdrage. De Ouderraad
verzoekt u het juiste bedrag van de factuur binnen 3 weken over te maken.
Het geld komt uiteraard de kinderen ten goede.

Vertrouwenspersonen onder de aandacht
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Scholen zijn verplicht een
klachtenregeling te hebben. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige
school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders
gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie.
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling,
dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een
officiële klacht indienen bij de klachtencommissie.
Op onze school zijn contactpersonen benoemd. De namen van de contactpersonen van onze school zijn:
Meike de Goeij, Anouk Emanuels, Ary van den Broek en Sjaan Kuipers. Bij hen kunt u altijd terecht om,
vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Zij zullen naar uw verhaal luisteren en
bespreken welke stappen ondernomen zouden kunnen worden.
De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld
door ons schoolbestuur PROOLeiden en werkzaam voor alle basisscholen die onder dit bestuur vallen. De
externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij
eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze
persoon zijn strikt vertrouwelijk.
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. De klachtencommissie
onderzoekt dan de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het
bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.
We gaan er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de
leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet
tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.
U kunt hier meer over lezen in de Schoolgids 2019-2020, te vinden op onze website: www.morskring.nl.

Voor in de agenda…
▪
▪

In verband met Leidens Ontzet eten de leerlingen op woensdag 2 oktober Hutspot op school (bord
en bestek mee van thuis. in een plastic zak). Op donderdag 3 oktober zijn alle leerlingen vrij. Op
vrijdag 4 oktober verwachten we alle leerlingen weer op school.
Woensdagmiddag 9 oktober Kinderboekenmarkt op locatie Storm na schooltijd. En ook op de
voorleesavond voor de kleuters van 18.30 tot 19.00 uur.

▪

Op donderdag 7 en dinsdag 12 november (middag en avond): voortgangsgesprekken met ouders.
Uitnodiging volgt via SchouderCom

▪

Op maandag 18 november: informatie- en werkavond voor ouders van onze leerlingen in de
groepen 1/2.

▪

Op de volgende studiedagen werken alle leerkrachten gezamenlijk aan de ontwikkeling van de
school: Woensdag 30 oktober, donderdag 21 november, vrijdag 7 februari en woensdag 25 juni. Op
genoemde dagen zijn alle leerlingen vrij.

▪

De roostervrije dagen voor de groepen 1 t/m 4 voor de komende maand betreffen: vrijdag 18
oktober en vrijdag 22 november. De overige dagen zijn de vinden in de schoolgids (zie website).

▪

Het vakantierooster:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
2e Paasdag:
Meivakantie :
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
vrijdag 20 december 2019 (vanaf 12.00 uur) t/m 5 januari 2020
22 februari 2020 (groepen 1 t/m 4: op 21 februari roostervrij) t/m 1 maart 2020
maandag 13 april 2020 (let op : op Goede Vrijdag géén vrij)
25 april 2020 t/m 10 mei 2020
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2020
18 juli 2020 t/m 1 september 2020

