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 Vervanging - ouders? 
In de media leest en hoort u veel over het lerarentekort en de problemen rond vervanging van ziek 
personeel. 
Op school hebben we een noodplan voor het geval er helemaal geen invaller te krijgen is. We zijn de laatste 
tijd al eens door het oog van de naald gekropen en bijvoorbeeld voor morgen (vrijdag) is het op het 
moment dat deze nieuwsbrief geschreven wordt, nog de vraag of het lukt een vervanger te vinden. 
Ons noodplan bevat verschillende scenario's die o.a. gaan over het opsplitsen en samenvoegen van 
groepen en over (in het uiterste geval) het naar huis zenden van groepen. 
Het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie kennen de problemen en hebben onlangs kenbaar 
gemaakt dat het toegestaan is om in noodgevallen ouders die een onderwijsbevoegdheid hebben, voor een 
groep in te zetten als invaller. Wij hebben dat tot nu toe nog nooit serieus overwogen. 
Maar de tijden veranderen en de nood stijgt. Wij zijn daarom benieuwd of er binnen onze oudergroep 
mensen zijn die een onderwijsbevoegdheid hebben en die in noodgevallen eventueel zouden kunnen en 
willen invallen. 
Als u hiervoor beschikbaar bent, wilt u dat dan aan ons laten weten door een mailtje te sturen naar 
dalton@hetvalhof.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer, uw bevoegdheid/diploma, voor 
welke groepen u inzetbaar bent, op welke dagen van de week en of u wel of niet in het bezit bent van een 
geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
Het inzetten van ouders zou voor ons nieuw zijn. Daarom ligt het in de bedoeling om met ouders die zich 
hiervoor aanmelden, in ieder geval even een gesprek te voeren. 
 

 Rapport en ouder-kind gesprekken groepen 1-2 
Om de ontwikkeling van de kleuters goed te kunnen volgen wordt in de kleutergroepen het observatie 
instrument Dorr gebruikt. 
Dit schooljaar zijn we overgestapt op de digitale versie: Dorr-Digi. 
De planning van een schooljaar loopt hierbij iets anders dan in de groepen 3 t/m 8, namelijk in drie 
periodes van 12 weken. 
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Om daar beter op aan te sluiten worden de data gewijzigd voor de ouder-kind gesprekken en het rapport 
voor groep 2. 
De planning ziet er voor de groepen 1 en 2 nu als volgt uit: 
- Ouder-kind gesprekken: 25 maart – 5 april (de gesprekken voor groep 2 worden gepland in de 

tweede week) Dit is dus later dan voor de overige groepen. 
- Rapport groep 2: 29 maart mee naar huis  
Mocht er tussentijds iets zijn dat u wilt bespreken met de leerkracht van uw kind, dan is dat natuurlijk 
mogelijk. 
 

 Open huis 
In de advertentie in de huis-aan-huis bladen over de Open huizen van de verschillende scholen, is door een 
drukfout niet duidelijk wanneer wij Open huis hebben. 
Daarom voor de zekerheid nog even: 
Woensdag 13 februari. 
Er zijn twee momenten waarop de rondleidingen zijn. 
1e ronde: Ontvangst vanaf 8.45 uur. Informatie en rondleiding van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur. 
2e ronde: Ontvangst vanaf 10.45 uur. Informatie en rondleiding van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. 
Mensen die niet op de open dag kunnen komen of meer informatie willen hebben, mogen altijd bellen voor 
een kennismakingsgesprek en een rondleiding. 
 

 Luizen update 
In groep 6-a en groep 8 zijn geen luizen aangetroffen. 
 

 Van buiten: De nieuwe activiteitenladders uit! 
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek maken? Het 
kan allemaal, want de activiteitenladder is er weer. De ladder loopt van februari t/m juni. 
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en 
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. 
Er is 1 ladder voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in 
een dorp waar je niet woont. 
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met skiën, voltige of lekker gaan dansen bij de streetdance activiteit. 
Voor de kleinere kinderen staat er bijvoorbeeld yoga en dansen & spelletjes op het programma. 
Ook kun je leren toneelspelen, koken en zelfs drummen met je opa of oma.  
In de voorjaarsvakantie is er een te gekke Mega Workshopdag in Norg. Ook kun je kennismaken met 
skateboarden en BMX-en in Groningen.  
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 17 januari op via 

www.activiteitenladder.nl 
Met vriendelijke groet ook namens alle sportcoaches, 
Kuneke Jansma 
Cultuurcoach | Jonge Mantelzorg  
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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