Veldhoven, 24 juni 2020

FORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanwege de Coronapandemie is het schooljaar anders verlopen dan dat we ooit hadden kunnen
bedenken. Het is een logistieke uitdaging geweest voor u als ouders, voor de kinderen, voor ons als school
en voor Korein en de overige opvang organisaties. We hebben hierbij de gezondheid en veiligheid steeds
voorop gesteld en we zullen dit blijven doen zo lang dit nodig is.
De periode van thuisonderwijs heeft ervoor gezorgd dat u de ontwikkeling van uw kind(eren) van dichtbij
heeft kunnen volgen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar uw ervaringen en het beeld dat u heeft gekregen
van uw kind. In het rapportage format van leerjaar 3 tot en met 7 (die op 7 juli mee naar huis gaat), is het
mogelijk om uw ervaringen te noteren. Deze input willen wij graag gebruiken voor het
kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht(en).
U treft in dit schrijven de formatie aan voor volgend schooljaar. Leidend voor de keuzes zijn de
uitgangspunten en speerpunten van beleid waarover afstemming plaats gevonden heeft met het team en
de Schoolraad (MR leden aangevuld met extra leden). De MR (personeelsgeleding en oudergeleding) heeft
ingestemd met de formatie en onderliggende begroting.
Onze financiële middelen worden ingezet om de groepen 3 tot en met 6 klein te houden. Er is daarnaast
rekening gehouden met de start van een extra kleutergroep vanaf januari/februari 2021. Voor de groepen
7, 7/8 en 8 wordt extra ondersteuning ingezet door op momenten een leerkracht/intern begeleidster toe te
voegen.
Als de RIVM Corona maatregelen het toe laten zullen groepen binnen hetzelfde leerjaar op vaste
momenten (1 a 2 middagen per week) de samenwerking zoeken en praktijken inrichten die meer recht
doen aan inhouden en werkvormen passend bij de drie leertheorieën. Het leerjaar wordt op die momenten
gezien als één unit ofwel pedagogische eenheid, waar naast didactische doelen ook ruimte is voor
pedagogische doelen (leren, leren en waardenoriëntatie). Leerkrachten bereiden deze momenten samen
voor en worden hierbij ondersteund door een leermonitor of regisseur (bij u bekend als intern begeleider).
De professionele leergemeenschap wordt hierdoor krachtiger en er kan nog beter afgestemd worden op de
onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
Er blijft een ondersteuningsteam aanwezig voor leerkrachten, bestaande uit de intern begeleiders en de
directeur. De intern begeleiders, Daiënne Verspaandonk en Linda van der Ven zijn op gezette tijden
aanwezig in de groep(en) en sturen aan op de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen. Daiënne is
de intern begeleider voor de groepen 1 tot en met 5 en Linda voor de groepen 6 tot en met 8. Marieke
Wensing blijft aan tot de benoeming van een nieuwe directeur, waarvoor nu een procedure loopt. De
verdere vormgeving van de kwaliteitszorg, schoolontwikkeling, speerpunten van beleid en
organisatiestructuur wordt beschreven in de schoolgids 2020/2021. Begin van het schooljaar staat deze
schoolgids op de website.
Om voor continuïteit te zorgen is er in ieder leerjaar een leerkracht geplaatst die daar het afgelopen
schooljaar ook heeft gewerkt.

Organisatorisch
De ouders van de kinderen die naar de groepen 1/2 en 3 gaan krijgen separaat een bericht via Parro met
daarin informatie in welke groep ze komend schooljaar geplaatst worden. In verband met de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) staan alleen de voornaam en de eerste letter van de
achternaam vermeld op het overzicht. De leerlingen van de groepen 1/2 starten in dezelfde groep als waar
ze geëindigd zijn (muv de leerlingen die naar leerjaar 3 gaan) en wisselen halverwege het jaar van
groepssamenstelling wanneer de 4e kleutergroep van start gaat. Aan het begin van het schooljaar volgt een
toelichting met de criteria die we hanteren om te zorgen voor evenwichtige groepen.
Voor de overige groepen geldt dezelfde groepssamenstelling en groepsaanduiding als afgelopen
schooljaar (groepen a blijven a, b blijven b)
2020/2021
Leerkrachten
Opm.
1/2a
Anja van den Bliek
Anja v.d. Bliek: maandag om de week, dinsdag, woensdag
24 lln
Franka Jonker
Franka Jonker: maandag om de week, donderdag en
vrijdag
Yvette Waterschoot
Yvette Waterschoot: maandag en dinsdag
1/2b
Conny vGils
Conny van Gils: woensdag, donderdag, vrijdag
25 lln
Lilian van der Wijst
Lilian van der Wijst: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
1/2c
Yvette Waterschoot
Yvette Waterschoot: woensdag
26 lln
Er start een extra kleutergroep 1/2 vanaf jan/febr 2021
1/2d Vanaf Nog onbekend
jan/febr 2021

20 lln

Liset Blommaert
Lieke van Gils
Lieke van Gils
Mariëlle van Eerd
Marleen Vincken
Ingrid Sanders

Liset Blommaert: maandag t/m donderdag
Lieke van Gils: vrijdag
Lieke van Gils : maandag en dinsdag
Mariëlle van Eerd : woensdag, donderdag, vrijdag
Marleen Vincken : maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
Ingrid Sanders : dinsdag

4b

Rian Nijhof

Full-time

Rob Spoormans
Linda van der Ven
Ingrid Jansen
Elles Gruijters
Ingrid Vrieswijk
Ingrid Sanders
Kristianne Timmers
Carla de Groot
Twan van der Linden

Rob Spoormans: maandag t/m vrijdag (minus 1 dag)
Linda van der Ven: woensdag of vrijdag
Ingrid Jansen: dinsdag, woensdag, donderdag
Elles Gruijters: maandag, vrijdag
Ingrid Vrieswijk: maandag, dinsdag, woensdag
Ingrid Sanders: donderdag en vrijdag
Kristianne Timmers: maandag, donderdag, vrijdag
Carla de Groot: dinsdag en woensdag
Full-time

Koen van Otten

Full-time

Maaike van Gorp
Elise Ligtenberg

Maaike van Gorp: maandag, dinsdag, woensdag
Elise Ligtenberg: donderdag en vrijdag

3a
21 lln

3b
18 lln

4a

19 lln

5a
19 lln

5b
21 lln

6a
21 lln

6b
20 lln

7a
27 lln

8a
27 lln

7/8b
28 lln

Ambulant:
Directeur:
Managementondersteuner:
Administratief medewerkster:
Intern begeleiders

Conciërge:

Marieke Wensing tot de benoeming van een nieuwe directeur
Ines van der Meer (maandag, donderdag, vrijdag)
Agatha Gerlings (dinsdag, woensdag)
Daiënne Verspaandonk (dinsdag en donderdag) groepen 1
tot en met 5
Linda van der Ven (maandag en dinsdag) groepen 6 tot en
met 8
Frans Nouwens (’s morgens)

Ter verduidelijking overstap groepen
2019-2020
gr 3a Liset Blommaert

2020-2021
Gr 4a Marleen Vincken
Ingrid Sanders

gr 3b

gr 4b

gr 4a
gr 4b

Elles Gruijters
Lieke van Gils
Els Hermans
Mariëlle vEerd
Rian Nijhof

gr 5a

Elise Ligtenberg
Job Reekers
gr 5b Ingrid Jansen
Job Reekers
gr 6a Rob Spoormans
Linda van der Ven
gr 6/7b Maaike van Gorp
Carla de Groot
gr 7a Twan van der Linden
Kristianne Timmers

Rian Nijhof

gr 5a Rob Spoormans
Linda van der Ven
gr 5b Ingrid Jansen
Elles Gruijters
gr 6a Ingrid Vrieswijk
Ingrid Sanders
gr 6b Kristianne Timmers
Carla de Groot
gr 7a Twan van der Linden
gr 7/8b Maaike van Gorp
Elise Ligtenberg
gr 8a Koen van Otten

Wij nemen afscheid van:
•
•
•

Onze Leerkracht: Els Hermans; zij gaat na vele jaren op Zeelsterhof gewerkt te hebben een nieuwe
uitdaging aan op bs De Verrekijker waar zij gaat werken in een sbo/so groep.
Onze leerkrachten Suzan Carelsen (gr 1/2c) en Job Reekers (gr 5a+5b); Suzan gaat aan het werk op
basisschool De Meerhoef en Job gaat werken op basisschool Op Dreef. Beide scholen vallen binnen
Stichting Veldvest.
Onze stagiaires: Femke Alessie (bovenbouw), Lana de Vocht (gr 5b), Taner Celik(gr 4a) en Ekin
Deksizer (gr 1/2d) en onze gymstagiaire: Tamara Puik

Wij verwelkomen:
• Ingrid Sanders
Graag willen wij als team, de ouders van de schoolraad/medezeggenschapsraad heel erg bedanken voor
de samenwerking in deze vreemde tijd, de oudervereniging voor de ondersteuning en denkwerk bij tal van
activiteiten en alle andere ouders die op één of andere manier betrokkenheid bij de school hebben
getoond. Vanzelfsprekend bedanken wij alle stagiaires voor hun inzet en bijdrage. Tevens kunnen we
melden dat onze Pabo-studenten (Yvette, Romy, Luna, Laura en Wouter) komend schooljaar ons team
blijven versterken. Wij bedanken speciaal de betrokken Leerlingenraad.
Aan het begin van het schooljaar treft u op de website de schoolgids (met de speerpunten van beleid) en
de schoolkalender aan. In het laatste Hofnieuws staan het vakantierooster en de studiedagen vermeld.
Wij wensen alle ouders en leerlingen alvast een prettige vakantie.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Marieke Wensing
Directeur Basisschool Zeelsterhof

