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Formatie 2018-2019

Fusiegelden

Voor u ligt een extra nieuwsbrief die geheel over
de formatie van het komende schooljaar gaat.
Deze formatie is in de MR van de Kameleon
besproken en goedgekeurd.
Schooljaar 2018-2019 is al weer het vierde jaar
van de Kameleon. De eerste drie schooljaren
hebben we gekozen voor zoveel mogelijk
stabiliteit. De (meeste) leerkrachten hebben drie
jaar een vaste jaargroep gedraaid. Wij vinden het
echter ook belangrijk om regelmatig van jaargroep
te wisselen. Het komende schooljaar is daar een
geschikt moment voor. Kinderen en leerkrachten
zijn inmiddels gewend aan de Kameleon en de
manier van werken op de Kameleon. De
leerkrachten hebben de tijd gehad om zich de
nieuwe methoden (o.a Staal) en de nieuwe
werkwijze m.b.t. de zaakvakken (IPC) eigen te
maken. Kortom: tijd voor verbreding.
_______________________________________

Zoals ik vorig jaar al aangaf moet de Kameleon op
personeelsgebied langzaamaan gaan inleveren.
Vanuit de fusie hebben we recht op fusiegarantie.
Hiervoor ontvangt de school gelden om het (fusie)
personeel in dienst te kunnen houden. Deze gelden
krijgen wij bovenop de reguliere bekostiging voor
het personeel. Kort gezegd betekent dit dat wij
ruim in ons jasje zitten voor wat betreft de gelden
voor personele inzet. Deze gelden ontvangen wij
tot en met het 6e jaar van de Kameleon. Echter
moeten wij dit vanaf komend schooljaar langzaam
gaan afbouwen. Dit om de overgang van het 6e
naar het 7e jaar soepel te kunnen laten verlopen,
zonder gedwongen ontslagen. Op dit moment
gebeurt dit via een natuurlijke afvloeiing, waarover
u verder meer kunt lezen.
_________________________________________
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Ambulante uren

Meester Ewald

Wij hebben er voor gekozen om de uren voor de
personele inzet zoveel als mogelijk voor de
groepen te benutten. Ondanks dat we dit jaar dus
een stapje terug moeten doen v.w.b. de personele
uren, kunnen we toch weer 8 groepen bemensen.
We snoepen de uren voor het komende jaar vooral
af bij de ambulante uren. Dit zijn de uren waarop
personeel niet voor de groep staat maar bezig is
met organisatie en coördinatie. Dit is nu mogelijk
omdat de Kameleon de eerste jaren op een stevig
fundament is gezet. Daar kunnen we nu van
profiteren.
Naast het inleveren van ambulante uren, zijn er
een aantal collega’s weggegaan. Hiervoor zijn
nieuwe collega’s gekomen met minder uren.
________________________________________

Meester Ewald heeft even mogen proeven aan het
Voortgezet Onderwijs, maar is er toch achter
gekomen dat zijn onderwijshart nog steeds bij de
jongere doelgroep ligt. Hij heeft besloten om
werkzaam te blijven in het basisonderwijs. Hij gaat
zijn kennis en expertise inzetten in groep 5.
_________________________________________

Juf Charlotte

Juf Charlotte zal op 30 augustus 2018 afscheid
nemen van de Kameleon. Zij gaat dan genieten
van haar pensioen. Uiteraard gaan wij met de
kinderen en het team nog uitgebreid afscheid van
haar nemen. U krijgt hierover nog informatie, maar
27 augustus kunt u alvast in uw agenda noteren.
Charlotte zal in de eerste twee schoolweken
Anneloes begeleiden.
_________________________________________

Juf Anneloes

Juf Anneloes gaat haar droom waarmaken. Zij gaat
de taak van juf Charlotte overnemen en wordt de
Interne Begeleider van de Kameleon. Dit betekent
dat Anneloes geen lesgevende taken meer zal
uitvoeren. De afgelopen maanden is Charlotte
gestart met het inwerken van Anneloes.
_________________________________________

Conciërge

We hebben inmiddels al afscheid genomen onze
conciërge Arie. Zijn opvolger Pepijn Becks zal op 1
juni gaan starten. Hij zal alleen de ochtenden op
school zijn. Pepijn zal zich binnenkort in de
nieuwsbrief voorstellen.
_________________________________________

Juf Margot

Juf Margot had een tijdelijke benoeming bij ons op
school. Dit was mogelijk doordat een collega
ouderschapsverlof had opgenomen en omdat een
collega studieverlof genoot. Helaas lopen deze
verloven voor het komende schooljaar af, waardoor
er geen ruimte is om Margot een nieuw aanbod te
kunnen doen. Wij bedanken haar voor haar inzet in
de groep 3. We konden altijd op haar rekenen.
_________________________________________

Juf Chantal

Ook het komende schooljaar zal juf Chantal voor
drie hele dagen ingezet worden als
onderwijsassistent. Op dit moment weten we nog
niet precies hoe we haar uren gaan verdelen.
Hierover wordt u nog geïnformeerd.
_______________________________________

Juf Kitty

Juf Kitty gaat vanaf het komende schooljaar een
dag minder werken. Zij zal maandag, dinsdag en
woensdag werkzaam zijn in groep 1-2B. De
donderdag zal ze niet meer werkzaam zijn.
_________________________________________

Juf Romy

Juf Romy heeft het afgelopen jaar als
onderwijsassistent gewerkt in groep 5. Dit was een
extra investering. Helaas kunnen we dit niet
verlengen. Romy heeft in groep 5 prima werk
geleverd en de leerkrachten de nodige
ondersteuning verleend.
_________________________________________

Meester Jeroen

Meester Jeroen heeft het afgelopen half jaar in
groep 4 de vervanging op zich genomen. Ook voor
het komende schooljaar blijft meester Jeroen
verbonden aan de Kameleon. Vanuit de extra
gelden die we krijgen voor de
werkdrukvermindering kunnen we Jeroen voor
twee dagen per week benoemen. Hij gaat groepen
overnemen, zodat collega’s andere taken kunnen
oppakken. Hierbij moet u denken aan; gesprekken
voeren met kinderen, administratieve taken,
projecten voorbereiden, etc. Jeroen wordt in alle
groepen ingezet.
_________________________________________

Met vriendelijke groeten namens
het team van de Kameleon,
Gio Witjes.

