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Schooljaar 2019-2020 nummer 6, februari 2020
Voor u ligt de Poseidon Post nummer 6 schooljaar 2019 - 2020.
Veel leesplezier!

Nieuws van de directie
________________________________________________________________

30 en 31 januari is er opnieuw gestaakt in het onderwijs. Ook de Poseidon was op deze twee dagen
gesloten. Het team heeft het werk neergelegd omdat we dagelijks ondervinden wat de huidige staat
van het onderwijs is. Wij maken ons daar grote zorgen over. Onderwijs is immers het fundament van
de samenleving van nu en de toekomst. Uiteraard vinden we het vervelend voor u als ouder, maar
wij vinden dat we nu op moeten staan om nog grotere problemen in de toekomst voorkomen.
Op dit moment kunnen we zeggen dat we op Poseidon dagelijks hinder ondervinden van de grote
tekorten. Wij nemen u mee in een doorsnee week:
Op de Poseidon gaan dagelijks zo’n 460 kinderen naar school verdeeld over 18 groepen.
Er moeten dus wekelijks 90 plekken (18 groepen x 5 dagen) met leerkrachten worden ingevuld. Op
de plekken waar geen bevoegde leerkracht ingezet kan worden, maken we wekelijks gebruik van
onbevoegde (maar wel bekwame) mensen, lio-ers (leerkrachten in opleiding), zij-instromers (een zijinstromer is iemand met een hbo- of wo-getuigschrift die na een geschiktheidsonderzoek een
aanstelling als leraar heeft gekregen. De zij-instromer heeft dus nog niet de reguliere
lerarenopleiding afgerond), inzet van ambulante mensen (collega’s met een andere taak zoals:
directie, ib, teamleiders, interne coaches) en uitzendkrachten. Daarnaast komt het voor dat wij
groepen verdelen of naar huis sturen.
Vacatures zijn in Amsterdam niet of nauwelijks meer te vervullen.
Door de gezamenlijke schoolbesturen in Amsterdam is een noodplan geschreven met input die is
opgehaald onder leerkrachten, gmr-en, directies en bestuurders. Dit noodplan met daarin
noodscenario's zijn aan minister Slob zijn aangeboden.
Het noodplan laat zien dat het tekort naar verwachting toeneemt. Daarom zijn er noodmaatregelen
uitgewerkt. Het noodplan is gebouwd op drie pijlers: (pijler 1): Maximaal inzetten op behoud en
werving van leerkrachten. (pijler 2): Gelijke verdeling van de tekorten over de stad en (pijler 3):
Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten.
Meewerken aan de uitvoering van dit plan, betekent niet het accepteren van het lerarentekort. Want
laat duidelijk zijn dat hierin niet een nieuwe werkelijkheid voor het onderwijs wordt beschreven. Het
is een noodplan, en dat moet het blijven. Daarom vraagt dit noodplan inzet van alle betrokkenen.
Niet alleen van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Maar ook van de samenleving, opleiders,
gemeente en de Rijksoverheid. Extra inzet is nodig op alle fronten.
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Op de stakingsdagen hebben wij met een deel van het team nagedacht over de drie pijlers (en een
extra 4de pijler toegevoegd) uit het noodplan .
• (pijler 1): Maximaal inzetten op behoud en werving van leerkrachten. Wat kan het rijk, de
stad, het bestuur en de school doen om je voor het onderwijs en de school te behouden?
• (pijler 2): Gelijke verdeling van de tekorten over de stad We weten dat in de stad de
scholen met kwetsbare kinderen (de scholen in achterstandsbuurten van Amsterdam)
relatief grote problemen hebben door het lerarentekort. Vinden wij dat we hierin moeten
bijdrage en op welke wijze zou dat kunnen?
• (pijler 3): Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten. Wat zijn de mogelijkheden en
onmogelijkheden en ook de voor- en nadelen van de drie bedachte noodscenario's voor onze
school. Dit zijn: Het samenvoegen/vergroten van groepen; Het inzetten van (onbevoegde)
"vakdocenten" voor dagdelen en de leerkracht kan op dat moment dat voor een andere
groep ingezet worden; Het invoeren van een 4 daagse lesweek.
• (pijler 4 extra toegevoegd bij ons op school): Wat kunnen we zelf doen aan onze werkdruk?
Welke extra’s in de loop der jaren ineens een taak van de school zijn geworden zouden we
kunnen teruggeven aan de samenleving? En welke extra's doen we nu op scholen die
eigenlijk geen taak van onderwijs zijn, maar waar wel veel tijd in gaat zitten? Daarnaast
hebben we nagedacht over welke processen/activiteiten mogelijk gestandaardiseerd kunnen
worden waardoor je veel tijd bespaart die je kunt besteden aan het onderwijs.
De geleverde input wordt verzameld en uitgewerkt zodat we op basis daarvan beslissingen kunnen
nemen voor de school.
We hopen dat u kunt zien dat we dagelijks beslissingen nemen om het voor uw kinderen zo goed
mogelijk proberen te organiseren en daar waar mogelijk u als ouder niet te belasten. Echter hopen
wij ook op uw begrip en medewerking op het moment dat het ons niet meer lukt. We zijn immers
samen verantwoordelijk voor een goed vangnet voor de kinderen én de samenleving van de
toekomst.
U kunt het gehele noodplan vinden via: https://bboamsterdam.nl/website/wpcontent/uploads/2020/01/Noodplan-Lerarentekort-Amsterdam-dd-27-januari-2020.pdf
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Nieuws uit de groepen
_________________________________________________________

Groep 1-2a
In januari hebben wij afscheid genomen van onze stagiaire Nejoua. Nejoua was vanaf oktober tot
januari iedere woensdag bij ons in de klas voor haar snuffelstage van de middelbare school. Nejoua
kon heel goed boeken voorlezen in de kring en knutselen met de kinderen. Wat de klas het leukste
vond? Pakkertje spelen met Nejoua op het schoolplein!
Bedankt voor je goede hulp. We gaan je missen!

Vriendelijkheid
Twee weken geleden is een stagiair van de ALO (lerarenopleiding voor bewegingsonderwijs) zijn
Apple laptop vergeten naast de gymzaal. Dat is natuurlijk behoorlijk onhandig, maar ik zei hem dat hij
zich geen zorgen moest maken, omdat de laptop wel weer terug zou komen.
Het is fijn om te merken dat wij een school zijn waar dit ook gebeurt. We vertellen niet alleen aan
elkaar over vriendelijkheid en de waarden van de Vreedzame School, maar we zien ze ook terug in de
praktijk. Ik heb geen idee wie de laptop heeft terug gegeven aan de collega van groep 6/7, maar
namens mijn stagiair dank ik u hartelijk.
Het is fijn om op een school te werken waar we elkaar en elkaars spullen waarderen.
Stephan van Aalderen
Leraar bewegingsonderwijs
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Schoolnieuws
Leerlingraad Poseidon
Vrijdag 7 februari is de leerlingenraad Poseidon voor de eerste keer bij elkaar geweest. De
leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 7. De leerlingen, Sophie, Naomi, Sarah,
Tex, Oualid, Cees, Menzo, Era, Louise en Aaliyah zijn zeer enthousiast en voortvarend aan de eerste
bijeenkomst begonnen.
Aandachtspunt van de leerlingenraad is het milieu. Er moet minder afval komen en wij moeten beter
voor het milieu zorgen, aldus de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft hiervoor allerlei ideeën en
plannen voorgesteld. Deze plannen worden op korte termijn uitgewerkt en worden daarna, samen
met alle leerlingen van de Poseidon, uitgevoerd. Wij houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen.

Beleid mobiele telefoon, smart watch
Graag brengen wij u ons beleid ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoons en smart
watch nog een keer onder de aandacht. Het beleid en gebruik van de smart watch is hetzelfde
als het beleid en gebruik van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoons en smart watches
• Vanaf binnenkomst (8:15) tot het eind van de schooldag (14:00) worden mobieltjes en
smart watches niet gebruikt. Mobieltjes en smart watches zijn (stil) opgeborgen op
een afgesproken plek.
Uitzondering:
• Wanneer er in de werkvorm van een les expliciet gebruik kan worden gemaakt van een
mobieltje/smart watch (Kahoot, filmpjes, een foto maken)
• Wanneer een leerling met de leerkracht heeft overlegd over het gebruik van zijn/haar
mobiel, smart watch als rekenmachine of om iets op te zoeken op internet (translate,
werkstuk).
• Wanneer de leerkracht met ouders heeft overlegd dat een leerling bereikbaar moet
zijn wegens een extreme situatie.
• Bij het buitenspelen worden mobieltjes en smart watches nooit gebruikt.
• Wanneer een leerling zich hier niet aan houdt, wordt de mobiel/smart watch
afgenomen en aan het eind van de dag (14:00) teruggegeven. Daarnaast wordt er
contact gelegd met ouders over het misbruik van het mobieltje/smart watch.
Bij herhaling wordt de mobiel/smart watch thuisgelaten.

Wist u dat …............
De Poseidon ook actief is op Instagram? Vindt u het leuk om ons te volgen?
Dit kan via de_poseidon.
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De Vreedzame School
Blok 4: We hebben hart voor elkaar.
De leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en zich inleven in de gevoelens van anderen.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school.
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Reflectie
Reflectie is één van de vijf daltonpijlers. Reflectie is in de visie van de Poseidon
een belangrijk middel om kinderen in hun ontwikkeling te helpen. Wij vinden
dat belangrijk omdat inzicht in het eigen leren en inzicht in de juiste houding,
bij het uitvoeren van de taken, de leerlingen goed verder helpen. Kinderen
leren een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten te
maken. Achteraf wordt over het behaalde proces gereflecteerd. Daarnaast helpt reflectie bij
het reguleren van eigen gedrag en bij het vergroten van de samenwerkingsvaardigheden.
Kinderen leren om samen te reflecteren in de grote groep, in kleine groepjes en individueel. Zo
wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken uitgebouw. De
methode van de vreedzame school sluit hier ook naadloos op aan waarin kinderen ook worden
uitgedaagd om na te denken over hun eigen bijdrage. Wanneer kinderen goed kunnen
reflecteren zorgt het dat zij makkelijker hun proces kunnen bijsturen, dat ze bepaalde situaties
niet overkomt en dat zij het gevoel hebben dan ze invloed hebben. Hierdoor worden zij meer
eigenaar van hun eigen proces. Dit is mooi terug te zien in bijvoorbeeld de ouder- en
kindgesprekken.
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een
daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op
zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie
over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

Kleur op school
nr. 3 Hemel en aarde
Nummer 3 van Kleur op school met thema Hemel en aarde start in
februari en loopt tot en met april.
Boven ons is de hemel, de lucht waar vogels vliegen en sterren
schitteren in
de nacht. Onder ons de aarde, waar we stevig op
kunnen staan. Maar wat zit er in de aarde? Het is daar donker en
toch leven er dieren. Er groeien planten en bomen uit de aarde. We
gaan in dit nummer veel ontdekken en beleven over hemel en aarde,
over de natuur en wat er te zien is. En wat we niet kunnen zien.
Want er is vast meer tussen hemel en aarde dan we weten.
Levendig Uitgever maakt Kleur op school, kinderboeken en educatieve boeken die het waard
zijn om te lezen, voor te lezen of te gebruiken in de school en thuis.
Alle boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en in de Levendige Boekwinkel (geen
verzendkosten).
Twitter: @levendigjeroen
Facebook: LevendigBoeken
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Heutink voor thuis
In Heutink voor thuis worden door onze schoolleverancier
interessante artikelen geplaatst. Bij iedere klik op onderstaande
link verdient de school ook nog eens een tegoed om nieuwe
lesmaterialen aan te schaffen.
https://www.heutinkvoorthuis.nl?afmc=poseidon&utm_campaign=poseidon&utm_source=lea
ddyno&utm_medium=affiliate
Onder andere onderstaande artikelen kunt u er vinden:

Zoveel meer dan cijfers en scores...
Ken je dat? Je komt net terug van een oudergesprek op school. De leerkracht heeft van alles
verteld. Je hebt grafieken gezien met Cito-scores. Je weet nu precies welke cijfers je kind heeft
gehaald voor welke toetsen. Of dat het nog niet zo vlot met die ‘ontluikende geletterheid’ van je
kleuter. Maar voor je gevoel ging het nauwelijks over je kind. Niet over je zoon zoals jij hem kent
van thuis: gevoelig, grappig en gek op het bedenken en uitvoeren van de meest fantastische
timmerprojecten. En dan je dochter, die druk aan het rappen is en inspiratie put uit de dood van
haar konijn, waar ze nog steeds erg verdrietig over is. Dat is toch ook belangrijk? Ja, dat is het
zeker. De ontwikkeling van je kind gaat niet alleen over leren, cijfers en scores. Het gaat net zo
goed om het ontdekken van talenten en hoe je die als ouder kunt stimuleren.

Als school een worsteling is ………..
De meeste kinderen vinden het fijn om naar school te gaan, maar voor sommigen is school
helaas een worsteling. Soms omdat zij een andere manier van leren hebben, een manier
van leren waar het schoolsysteem vaak niet op ingericht is. Denk aan beelddenkers of
hoogbegaafden. Of omdat het kind moeite heeft met letters of juist met cijfers. Misschien
zijn er externe factoren die de sociaal-emotionele ontwikkeling in de weg staan,
bijvoorbeeld bij een echtscheiding of wanneer je kind gepest wordt. Als ouder wil je je kind
hier zo goed mogelijk in begeleiden, maar waar begin je? Wij helpen je graag op weg, met
informatie, tips en geschikte producten.
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Zo leert je kind beter begrijpend lezen
Nadat je kind heeft leren lezen, komt de volgende stap: lezen om te leren. Dat lukt alleen als je
kind begrijpt wat hij leest. Begrijpend lezen heet dat en het is een vak waar op school veel
aandacht aan wordt besteed. Maar wist je dat er ook dingen zijn die je thuis kunt doen?
Bijvoorbeeld helpen om je kind met plezier te laten lezen. Want leesplezier helpt je kind enorm.
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S.E. Dag
Alvast voor in de agenda: maandag 24 & dinsdag 25 februari zijn er studiedagen op de Poseidon. S.E.
Dag (Studie Evenementen Dag) biedt tijdens deze studiedagen een alternatief programma voor de
leerlingen: een 'S.E. Dag'.
Wat is S.E. Dag?
S.E. Dag (staat voor: Studie Evenementen Dag) biedt tijdens studie- en les vrije dagen opvang voor de
leerlingen van de Poseidon met een alternatief dagprogramma: een 'S.E. Dag'.
•
•

Kinderen hebben een ontzettend leuke dag
Opvang tijdens studiedagen is geregeld

‘S.E. Dagen’ - Poseidon - schooljaar 2019/2020
Dit schooljaar bieden wij ‘S.E. Dagen’ aan op de volgende data:
•
•
•

Maandag 24 & dinsdag 25 februari (Poseidon/Neptunus/Archipel/Willibrord)
Woensdag 20 mei (samen met de Neptunus)
Dinsdag 2 & woensdag 3 juni (Poseidon/Neptunus/Archipel)

Deelname en inschrijving
De ‘S.E. Dagen’ vinden plaats in het schoolgebouw van de Poseidon, Archipel of Willibrordschool, dit
wordt van tevoren aangegeven via de website, en volgen de reguliere schooltijden (8:30-14:00 u).
De kosten voor deelname aan één 'S.E. Dag' zijn € 28,50 euro per kind. Voor broertjes en zusjes geldt
een korting van 15%.
1e kind €28,50
2e kind €24,50
3e kind €21,50
Inschrijven kan via de website: www.sedag.nl.
Op onze site vind je ook meer informatie over de ‘S.E. Dagen’ en over onze thema’s en activiteiten.
Vragen? Mail naar info@sedag.nl
Tot in februari!
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De gezins-UIT-agenda AMSTERDAMMERTJES editie februari
Meer informatie:
www.facebook.com/amsterdammertjes.kids
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Tot slot:
Bijzondere dagen 2019-2020
Dag
Datum
Tijd
17-02-2020 t/m
23-02-2020
ma
24-02-2020
di
25- 02-2020
vr
10-04-2020
ma
13-04-2020
27-04-2020 t/m
10-05-2020
wo
20-05-2020
do
21-05-2020
vr
22-05-2020
ma
01-06-2020
di
02-06-2020
wo
03-06-2020
Vr
03-07-2020
12.
00
06-07-2020 t/m
16-08-2020

Wie
gr 1 t/m 8

Wat
Voorjaarsvakantie

gr 1 t/m 8

Studie tweedaagse

Gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

Goede Vrijdag – school gesloten
Tweede paasdag – school gesloten
Meivakantie

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

Studiedag – school gesloten
Hemelvaart weekend

gr 1 t/m 8
gr 1 t/m 8

Tweede pinksterdag
Studie tweedaagse – school gesloten

gr 1 t/m 8

School tot 12.00 uur

gr 1 t/m 8

Zomervakantie

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Landelijke onderwijsstaking
30-1-2020 t/m 31-01-2020
Voorjaarsvakantie
17-02-2020 t/m 23-02-2020
Studie tweedaagse
24-02-2020 t/m 25- 02-2020
Goede Vrijdag
10-04-2020
Tweede paasdag
13-04-2020
Meivakantie
27-04-2020 t/m 10-05-2020
Studiedag
20-05-2020
Hemelvaart weekend
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede pinksterdag
01-06-2020
Studie tweedaagse
02-06-2020 t/m 03-06-2020
Zomervakantie
06-07-2020 t/m 16-08-2020
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