De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928 / jaargang 93/ 25 mei 2022
Agenda
Do 26 en vr 27 mei

Hemelvaartvakantie

Ma 6 juni

Tweede Pinksterdag

Di 7 juni

Studiedag: alle leerlingen vrij

Di 14 juni

Schoolreisje groepen 1/2 en 3 t/m 5

Vr 17 juni

U ontvangt een nieuwsbrief

Di 21 juni

Schoolreisje groepen 6 en 7

Do 23 juni

Schoolreisje groepen 1/2

Bericht vanuit de Ouderraad
Tijdens de laatste vergadering van de Ouderraad zijn er weer tal van interessante onderwerpen
besproken zoals: schoolreisjes, carnaval, schoolfoto’s, luizenpluizen, heel veel culturele activiteiten
en de plannen voor het aankomende schooljaar! Er waren wederom betrokken ouders (met kinderen
in alle leeftijden op de Wilge) en twee leerkrachten die hun vrije avond beschikbaar hebben gesteld
om over deze zaken mee te denken en te beslissen.
De schoolreisjes kunnen gelukkig weer doorgaan, de vrijwillige ouderbijdrage die u aan het begin van
het schooljaar betaald heeft (€32.50) is gebruikt voor eten en drinken tijdens de diverse activiteiten.
De bijdrage die u daarnaast betaald voor het schoolreisje betreft de entree en de bussen naar de
bestemming.
U kunt op de website van de Wilge onder het kopje “Ouders” meer informatie vinden over de
Ouderraad en hoe uw bijdrage besteed wordt. Mocht u vragen hebben hierover? Stel ze gerust via
or@dewilge.nl
We zijn op zoek naar een secretaris en meerdere ouders voor de diverse activiteiten.
Zou u dit ook willen doen? We vergaderen slechts gemiddeld 7 keer per schooljaar. Meld u aan via
or@dewilge.nl en/of woon vrijblijvend een vergadering bij!
De verschillende activiteiten die we organiseren, zijn ondergebracht in werkgroepen die voor de
uitvoering zorgdragen. Deelnemen aan de Ouderraad is een superleuke manier om betrokken te zijn
en te blijven bij de activiteiten van de Wilge.
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Fullbright studenten nemen bijna afscheid
Dit jaar hebben Janelle en Uche het hele jaar bij ons op school stage gelopen. Zij hebben het team
ondersteund in het geven van Engelse lessen. Eind juni eindigt hun jaar op de Wilge en gaan zij terug
naar hun thuisland, Amerika. Bij de start van dit schooljaar verbleven ze een periode bij twee
gezinnen van onze school. Dat was ongelofelijk fijn, omdat bleek dat het regelen van huisvesting
lastig was. Inmiddels hebben we vernomen dat de organisatie Fullbright stopt. Het blijkt te lastig om
studenten in het buitenland te kunnen huisvesten. Dit betekent voor ons dat ook wij volgend jaar
geen Fulbright studenten meer in de school hebben.
We danken Janelle en Uche voor het geven van al die leuke inspirerende Engelse lessen en
wensen hen veel geluk in de toekomst!
Studytrip to Dublin

Finally, after two years of
restrictions we were able to use our
Erasmus+ budget for a study trip to
Dublin. Twelve teachers of de
Wilge have been in Dublin. For a
week they have been trained to
improve their English lesson skills.
A nice study trip that they all fully
enjoyed and where they have
learned a lot of new skills.
Congratulations to all for obtaining
their English CLIL-Certifcate.

Schoolreis en schoolkamp
Inmiddels hebben de groepen 8 een geweldig schoolkamp afgesloten. Ze gingen op de fiets naar het
kamphuis De Stulp in Baarn. Een prachtige locatie met veel ruimte in de natuur waar de kinderen naar
hartenlust gespeeld en gesport hebben. Onder leiding van Marco, Elly, Nick, Matthijs en Marcella
hebben de kinderen met elkaar genoten van deze dagen!
De schoolreisjes voor de andere groepen komen er ook bijna aan. We wensen de groepen mooi weer
en een gezellige dag toe!

Formatie 2022-2023
Achter de schermen zijn we druk bezig met de invulling van de formatie. Het is spannend of het ons
lukt om alle groepen bezet te krijgen met voldoende leerkrachten. Het is een nieuw gegeven, maar
inmiddels steeds meer realiteit in het onderwijs. Ook het onderwijs heeft een tekort aan leraren wat
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steeds meer merk- en voelbaar is. Het afgelopen jaar hebben we dit al gemerkt op het moment dat
leraren ziek waren en er geen leerkracht meer beschikbaar was. Dat betekent dat de school dan voor
lastige keuzes staat en soms vervelende beslissingen moet nemen. We doen er alles aan om dit voor
elkaar te krijgen maar eenvoudig is het niet. En dat geldt niet alleen voor ons, we zien hetzelfde bij
omringende scholen.
Binnen Alberdingk Thijm scholen zijn er meerdere opleidingstrajecten. Trajecten die mensen
opleiden tot leerkracht. Deze mensen werken en leren tegelijk. Dat betekent dat mensen na een kort
maar intensief voortraject gescreend worden of zij voldoende capabel zijn en competenties bezitten
om uit te groeien naar volwaardig leerkracht. Ook de Wilge neemt actief deel aan deze
opleidingstrajecten om mede zorg te dragen voor voldoende opgeleide leerkrachten. Dit betekent
wel dat uw kind ook leerkrachten kan treffen die in dit werk/leertraject zitten.
We krijgen soms wensen en/of voorkeuren van ouders wat de formatie betreft voor hun kind in het
nieuwe schooljaar. We begrijpen deze wensen, maar roeien met de riemen die we hebben en wat
kan/past en lukt.
Op het moment dat we niet voldoende leerkrachten kunnen vinden, kijken we naar ‘noodscenario’s’.
Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen onderwijs blijven krijgen? Dan kun je
denken aan het samenvoegen van (kleinere) groepen, bepaalde taken laten vallen waar leerkrachten
ambulante tijd voor hebben, meer dan 2 leraren voor een groep, een 4-daagse schoolweek of het
inzetten van leraarondersteuners/assistenten daar waar nodig. We hopen allemaal dat deze
ingrepen niet nodig zijn, maar het is wel goed om te weten dat dit nodig kan zijn als het niet lukt.
Tevens zijn we in gesprek met kandidaten die als onderwijsassistent of leraarondersteuner de
verschillende leerjaren kunnen ondersteunen. Dan denken we aan extra inzet op leerlingbegeleiding,
ondersteunen van de leerkracht in de klas, helpen bij het voorbereiden van onderwijsactiviteiten en
als nodig invallen voor een leerkracht als er geen invalleerkracht beschikbaar is.
We hopen u eind juni/begin juli verder inhoudelijk te kunnen informeren over de formatie.
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