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Nieuws over school
We zijn op dit moment nog druk bezig met ons Koersboekje. In dit boekje omschrijven wij kort
maar krachtig wat voor school we zijn en wat voor school we willen worden. Het is een klein
boekje waarin we onze visie en missie beschrijven, wat we nu doen en waar we in de toekomst
mee aan de slag gaan. We hopen het boekje kort na de meivakantie aan u te kunnen
overhandigen.
Verder komen er op korte termijn veel Chromebooks bij voor de groepen 5 en 6 en I-pads voor de onderbouw. (zie
volgende stukje ouderbulletin)
Voor het volgend schooljaar zijn we een nieuwe methode voor de zaakvakken aan het uitzoeken. (aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkennis) De huidige methodes zijn erg klassikaal en de kinderen hebben weinig inbreng. Daar gaat
verandering in komen. We hebben nog geen keuze gemaakt, zijn druk bezig met verschillende methodes, maar we gaan
kinderen meer samen laten werken (coöperatiefleren), kinderen gaan meer op onderzoek uit ( ze gaan vanuit een
onderzoeksvraag zelf een thema uitwerken) en er wordt meer verantwoordelijkheid van ze verwacht (eigenaarschap)
Hierbij hebben we de Chromebooks hard nodig, de nieuwe methodes zijn bijna volledig digitaal. De komende weken
wordt er in verschillende groepen al geëxperimenteerd met een methode. Uiteraard moet ik hierbij vermelden dat de
leerkracht de grote begeleider van dit proces blijft en dat we de kinderen niet zomaar van alles laten doen. Uiteindelijk
moet er wel kennis opgedaan worden. (komt allemaal in ons Koersboekje te staan).
We zijn ook bezig met een methode voor Engels voor de groepen 1 t/m 6. We merken dat de kinderen weinig
woordkennis hebben als ze in groep 7 met Engels beginnen. We willen het Engels dus eerder gaan aanbieden.
Over het nieuwbouwproces kan ik op dit moment niet heel veel nieuws melden. Wel dat de verhuizing naar de tijdelijke
opvang pas gaat plaatsvinden in mei 2020. Een jaar later is de nieuwe school dan klaar.
Uiteraard vinden wij dat dit proces veel te lang duurt. De Mr is aan het onderzoeken welke stappen zij kan ondernemen.
ICT update De Havenrakkers
Nog voor de zomervakantie wordt een aantal veranderingen doorgevoerd in de ICT
hardware en infrastructuur van de school. Het volgende staat te gebeuren:

1. Met 90 nieuwe Chromebooks wordt de hardware voor groep 4 t/m 8 behoorlijk uitgebreid met als gevolg dat alle
leerlingen van groep 4 t/m 8 dagelijks over een Chromebook kunnen beschikken. De beheeromgeving blijft
ZuluConnect.
2. De Wifi infrastructuur wordt uitgebreid om vertraging te voorkomen.
3. De groepen 1 t/m 3 gaan werken met Ipads in de nieuwe beheeromgeving Zuludesk. De kleutergroepen krijgen ieder
vijf Ipads in gebruik en groep 3 beschikt straks over 15 Ipads.
4. De schoolserver verdwijnt uit de school en het hele netwerk wordt straks vanuit de cloud aangestuurd;
werkomgevingen, applicaties, printers, hardware, tekst- en fotobestanden.
5. De bestaande PC’s jonger dan vijf jaar krijgen allen een Windows 10 inrichting en worden ook vanuit de cloud
aangestuurd en niet meer vanaf de schoolserver. PC’s ouder dan vijf jaar zijn inmiddels afgeschreven en worden niet
meer vervangen.
6. De school krijgt een nieuwe website. Er zijn dan drie communicatie/informatielijnen vanuit de cloud: BasisOnline
(ouders) - Office 365 (directie - leerkrachten) – Website (algemeen).

Een hele verandering, maar het wordt zo geregeld dat de gebruikers, leerlingen, ouders en leerkrachten, er zo weinig
mogelijk van merken. De transitie inclusief het overzetten van bestanden van schoolserver naar de cloud is straks het
meest ingewikkeld; de school zal dan twee dagen niet over het netwerk kunnen beschikken, maar dat is dan ook het
enige ongemak. Met deze aanpassingen sluit De Havenrakkers aan bij de laatste ontwikkelingen; nieuwe toepassingen
worden verkend en bestaande toepassingen worden verdiept.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats met als thema “HA- TWEE- GO”.
De Havenrakkers doet natuurlijk weer mee aan het gezamenlijke ontbijt en verschillende
sportactiviteiten.
De organisatie is al druk bezig met het vastleggen van allerlei uitdagende clinics en passende
activiteiten. Uiteraard kan zo’n dag niet plaatsvinden zonder de hulp van vrijwilligers, daarom uw
aandacht
voor de onderstaande verzoeken.
 Wanneer u zich geroepen voelt een sportieve clinic te verzorgen op het SDOB-terrein dan
zijn wij
zeer benieuwd naar uw suggestie.
 Ook is de organisatie op zoek naar ouders die willen helpen als EHBO-er.
 Als laatste worden ook bereidwillige ouders gezocht voor het bemannen van de H2O- stand.
Wanneer u zich wilt aanmelden voor één van de bovenstaande activiteiten dan kan dit via s.jun@obsdehavenrakkers.nl.
Alle klassencontactouders worden uitgenodigd, op donderdag 11 april na schooltijd, om alvast de tafels te dekken voor
het Koningsontbijt.
Tijdens het ontbijt en sportactiviteiten mogen de kinderen in de kleuren rood-wit-blauw-oranje gekleed naar school
komen.
We kijken enorm uit naar dit evenement en hopen op uw hulp!
Gymkleding
Tijdens de gymlessen valt het ons op dat niet iedereen een passende outfit draagt. Een veel gehoorde opmerking is dat
de gymschoenen te klein zijn en dat er daarom op blote voeten gegymd wordt. Wilt u de gymkleding van uw kind
daarom controleren op volledigheid; broek, shirt, sokken, sportschoenen en een haarelastiekje voor langharigen?!
Om zo veilig mogelijk te bewegen, vragen we de leerlingen geen sieraden te dragen tijdens de gymles. Wellicht is het
een goed idee om op gymdagen de sieraden thuis te laten.
activiteiten de komende week:
Maandag 11 februari gaan de groepen 5+6 naar de Purmaryn naar een voorstelling van Anne-Frank.
woensdag 13 februari gaat Christie, uit groep 8, meedoen aan de volgende ronde van de voorleeswedstrijd in
Monnickendam. We hopen uiteraard dat ze verder gaat………
Donderdag 14 februari gaan alle kleuters naar het Cobra-museum in Amstelveen. Ze
gaan daar de kunst bekijken en zelf aan de slag. Wie wordt de nieuwe Corneille of
Karel Appel?
https://www.cobra-museum.nl/activity/een-ontembare-kracht/
Donderdag 14 februari gaan de groepen 7+8 schaatsen in Hoorn.
Vrijdag 15 Februari is het vakantie. De school is dicht.
Staken vrijdag 15 maart
Op 15 maart gaat het hele onderwijs in Nederland staken. Van basisschool tot universiteit.
Ook het personeel van de Havenrakkers gaat staken. We zijn dus op vrijdag 15 maart dicht.
Dit schreef ik al in het ouderbulletin van vorige week.
Wat is het doel van de staking?
Er is een flinke investering van 4 miljard euro nodig voor het onderwijs. De kwaliteit staat namelijk in het hele onderwijs
-van het primair onderwijs tot en met de universiteiten- onder druk. Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende
salarissen, kortingen op de financiering en personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra investeren in het
onderwijs
In maart zijn de Cao onderhandelingen voor het onderwijs en de sector wil nog een keer laten zien/horen dat er echt
iets moet gebeuren.
Wij vinden ook dat we mee moeten doen aan deze laatste stakingsactie. We snappen ook dat het voor u lastig is om uw
kind op te vangen en dat u van alles moet regelen. Uiteindelijk doen we dit voor beter onderwijs, meer leerkrachten en
ondersteuners en een eerlijke beloning voor al het onderwijspersoneel.
Verder zeg ik nogmaals: het ziekteverzuim is op dit moment zeer laag op de Havenrakkers. (onder de leerkrachten, we
hadden wel veel zieke kinderen de afgelopen weken)

Uiteraard kan dat veranderen als er een griepgolf losbarst. We hebben nog geen groepen naar huis gestuurd dit
schooljaar en ook nauwelijks hoeven verdelen.
Kortom 15 maart is de school dicht. In de bijlage een brief van onze voorzitter van het
College van Bestuur Chris van Meurs over de staking.
Wij kijken nog hoe en wanneer we met u in gesprek kunnen over het onderwijs en de
zorgen die we daarover hebben….
Fijn weekend!

