
                                                                                                        

Beste ouder(s), verzorgers,                                                                                                       

 

 

In de afgelopen weken hebben we in de MR en in het team de groepsindeling en de personele 

bezetting voor volgend schooljaar besproken.  

In onderstaand schema kunt u lezen met welke leerkrachten u en uw kind in het komende schooljaar 

te maken krijgen en op welke dagen de overige collega’s die geen groep hebben op school aanwezig 

zijn.  

 

Personele bezetting 2019-2020 

 

GROEPEN MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

1A Helma Helma Helma Helma Edith 

2A Ulrike Ulrike Ulrike/Carlien Carlien Carlien 

1B-2B Edith Sylvia* Sylvia* Sylvia* Kim M. 

3 Anja Anja Anja Geja Geja 

4 Wanda Wanda Wanda Wanda Wanda 

5 Nathalie Lotte Lotte/Nathalie Nathalie Nathalie 

6 Kim R. Kim R. Kim R./Petra Petra Petra 

7A Monique Monique Monique Monique Monique 

7B Denise Denise Denise Lotte Lotte 

8 Cindy Cindy Cindy/Robert Robert Robert 

*Gedurende de afwezigheid van Sylvia gaat Kim Mulder haar vervangen.   

  
Overige medewerkers in onze school 
 

NAAM TAAK AANWEZIG 

Mirjam Waarnemend directeur maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 

Miranda Intern Begeleider / ICT maandag, dinsdag, vrijdag 

Thijs Vakleerkracht Gymnastiek maandagochtend 

Rian Meer/Hoogbegaafdheidspecialist 1x in de 14 dagen op dinsdag 

Marion*  Onderwijsassistent  

Paméla*  Onderwijsassistent  

Karlijn*  Onderwijsassistent  

Margret Administratief Medewerker dinsdagochtend, vrijdagmiddag 

Henry Conciërge maandagmiddag, woensdagochtend, vrijdagmiddag 

*De werkdagen van de onderwijsassistenten stemmen we in onderling overleg af.  
 
Frans: 
U heeft allemaal de brief ontvangen, waarin Frans aan geeft dat hij met ingang van het volgende 
schooljaar een bovenschoolse benoeming krijgt. Gelukkig zal Frans op een aantal dagen in de week 
nog op onze school werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van directie en team.  
 
 



 
Mirjam: 
Mirjam wordt waarnemend directeur en is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig op 
school.  
  
Annet: 
Zoals bij u bekend gaat Annet met pensioen. Zij zal in de maand september nog op school aanwezig 
zijn en ondersteunende werkzaamheden verrichten in verschillende groepen.  
27 september is haar laatste werkdag. Daarna gaat zij na meer dan 40 jaar gewerkt te hebben in het 
onderwijs genieten van een welverdiend pensioen. U wordt t.z.t geïnformeerd hoe Annet afscheid 
wil nemen van onze school. 
 
Welkom aan Lotte ten Thije og Boonkkamp 
In onze formatie ontstond vacatureruimte door het vertrek van Annet en de bovenschoolse 
benoeming van Frans. We zijn blij dat we u kunnen melden dat Lotte ten Thije og Boonkkamp ons 
team komt versterken. Zij zal het komende schooljaar in groep 5 en in groep 7 worden ingezet. Wij 
wensen Lotte heel veel plezier op onze school. Zij zal zich aan het begin van het komende schooljaar 
nog aan u voorstellen.  
 
Inzetbaarheid van Sylvia 
Op het moment dat deze brief uitgaat is nog niet bekend hoe en wanneer Sylvia haar 
werkzaamheden weer gaat oppakken. Gelukkig hebben we in Kim Mulder een goede, flexibele en 
toegankelijke vervanger gevonden. Kim heeft voor één dag een aanstelling op onze school. Wanneer 
Sylvia haar werkzaamheden weer volledig gaat oppakken, gaat Edith ook op de vrijdag in groep 1B-2B 
werken. Vanaf dat moment gaat Kim M. op de vrijdag naar groep 1A.   
 
Inzet werkdrukgelden: 
Door het inzetten van de beschikbare werkdrukgelden kunnen we zoveel mogelijk leerkrachten op de 
woensdag inzetten. Dat maakt dat u in sommige groepen op de woensdag twee namen ziet staan.  
De inzet van de leerkrachten die op deze woensdag geen groepstaken hebben, kan verschillen.  
We zien er naar uit dat we de extra handen kunnen gebruiken om: 

- Verschillende groepen op verschillende momenten te ondersteunen.  
- Rots en Waterlessen te geven in alle groepen. 
- Groepsdoorbrekende acitiviteiten op een aantal woensdagmiddagen in het schooljaar voor 

te bereiden en uit te voeren.  
- Kindgesprekken te voeren. 
- Van en met elkaar te leren door lessen bij elkaar te gaan bekijken en daarover het  

onderwijsgesprek aan te gaan.  


