Beste ouders,
De groepsindeling voor volgend schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:
Groep
Leerkrachten +
Bijzonderheden
werkdagen
Als juf Alette Schaap weer voldoende is hersteld en
1c (instroomgroep) Juf Jannette Veerman
langzaamaan haar werk op school kan hervatten, zal dat
(ma, di)
meer en meer in plaats van juf Veerman zijn. Het is nog
Juf Geerke van der Meij
onduidelijk wanneer dit start.
(wo-mo, do, vr-mo)
Juf van der Meij heeft al een aantal keer ingevallen op
1/2a

1/2b

3

Juf Jannet van Reeuwijk
(ma, wo-mo, do)
Juf Annette van Duijn
(di, vr-mo)
Juf Trude Haasnoot
(ma, di, do, vr-mo)
Juf Ineke Hoogendoorn
(wo-mo)
Juf Pauline Perdok
(ma, di, wo-mo)
Juf Maartje Kuijt
(wo-mo, do, vr-mo)

4

Juf Anna Visser
(ma t/m vr-mo)
Juf Cobie Tüzün
(do; v.a. de
herfstvakantie)

5

Juf Pauline Heutink
(ma, di, wo-mo, do, vr-mi)
Juf Laura van Rijn
(vr-mo)

6

Juf Grieteke Nijgh
(ma, di)
Juf Willy Hoogerdijk
(wo-mo, do, vr)
Meester Willem Kuijt
(ma t/m vr)
Juf Lotte van den Oever
(ma t/m vr)

7

8

Juf Heleen Oudshoorn
(ma, di, wo-mo)
Juf Marianne Blok
(do, vr)

school en raakt al behoorlijk ingeburgerd.
Juf van Reeuwijk heeft elf dagen verspreid over het
schooljaar vrij als seniorleerkracht.
Juf van Duijn heeft in schooljaar al heel regelmatig
ingevallen voor juf Schaap en is inmiddels bekend met de
school.
Geen bijzonderheden.

Juf Perdok gaat iets minder werken t.o.v. schooljaar 20212022.
Op woensdagmorgen zijn beide leerkrachten aanwezig,
zodat er dan extra aandacht is voor de leerlingen die dit
nodig hebben en aandacht voor de hoge(re) werkdruk in
een relatief grote groep.
Juf Anna Visser heeft inmiddels haar PABO-diploma op
zak, ondermeer omdat zij haar LIO-(Leraar-InOpleiding)periode op de Oranjeschool succesvol heeft
afgerond. Juf Tüzün heeft tot waarschijnlijk de
herfstvakantie op donderdag ouderschapsverlof, en zal
daarna ondersteunende werkzaamheden richting groep 4
gaan doen.
Juf Heutink heeft op vrijdagmorgen de gelegenheid om
groep 5 te ondersteunen en juf van Rijn op donderdagmiddag, vanwege een relatief grote groep. Op
donderdagochtend heeft juf van Rijn de taak van Intern
Begeleider voor groep 5 en 6. Zij heeft 13 juni haar
diploma Intern Begeleider behaald. Het is de bedoeling dat
zij vanaf schooljaar 2023-2024 de IB-er van groep 5 t/m 8
wordt.
Geen bijzonderheden.

Groep 7 is de grootste groep (30 leerlingen) met naar
verhouding veel leerlingen die om wat voor reden dan ook
extra hulp kunnen gebruiken om zich optimaal te
ontwikkelen. Om hen “klaar te stomen” voor groep 8,
voegen we in schooljaar 2022-2023 groep 6a en 6b dan
samen tot één groep 7, met twee fulltime leerkrachten.
Op 29 juni van 19 – 20 uur is er voor de ouders van groep
6a en 6b een informatieavond hierover op school met
onder andere de nieuwe leerkrachten.
Juf Oudshoorn heeft 11,5 dagen in het schooljaar vrij als
seniorleerkracht. Deze worden vervangen door juf Blok.
Verder geen bijzonderheden.

Overige inzet van medewerkers:
Functie / Taak
Medewerker &
werkdagen
Onderwijsassistent Juf Mirella Hoek
(di, do)
Onderwijsassistent Juf Alinda van Duijn
(ma-mo, wo-mo, vr-mo)
OnderwijsMeester Jaap Hoek
ondersteuner
(2 dagen per week)

Gymleerkracht
Leerkracht Plusklas
Intern Begeleider
groep 1 t/m 4 en
adjunctdirecteur
Intern Begeleider
groep 5-6
Intern Begeleider
groep 7-8 en RT-er
voor gr. 3 t/m 8
Bouwcoördinator

ICT-er
Administratief
medewerker
Directeur

Meester Paul v. Leeuwen
(ma, wo-mo)
Juf Ineke Hoogendoorn
(di)
Juf Heleen Reitsma
(delen van ma t/m do)

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Meester Jaap Hoek gaat de PABO doen en heeft dan niet
meer zoveel tijd voor de Oranjeschool als in 2021-2022. Hij
blijft nog 2 dagen per week werkzaam als
onderwijsondersteuner. De werkdagen zijn nog niet
helemaal duidelijk.
Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Juf Reitsma is ook adjunct-directeur. Haar werkzaamheden
als IB-er en adjunct kunnen flexibel worden ingepland.

Juf Laura van Rijn
Juf Anja van der Plas
(di, wo-mo, do-mo)

Juf van der Plas draagt de taken als IB-er voor groep 5 en 6
in 2022-2023 over aan juf van Rijn. Het schooljaar daarna
draagt zij het stokje als IB-er helemaal over.

Juf Jannette Veerman
(Onderbouw – gr. 1-2)
Juf Pauline Perdok
(Middenbouw – gr. 3-5)
Meester Willem Kuijt
(Bovenbouw – gr. 6-8)
Meester Ger van Egmond
(meestal op di)
Iris van der Plas
(3 dagen per week)
Meester Kees Westhuis
(ma-mo, di-mi, do-mo, vrmi / 50% van de wo.mo.)

De bouwcoördinatoren regelen zaken die voornamelijk
hun eigen bouw aangaan.
Samen met de directie en de IB-ers, vormen zij het
ManagementTeam (MT).

Voor met name de technische kant van de apparatuur
voor Informatie- en Communicatie-Technologie.
Hetzelfde als in 2022-2022.
Hetzelfde als in 2022-2022. Deze werk-dagdelen worden
zo veel mogelijk aangehouden, maar kunnen hier en daar
wel eens afwijken.

Het leerlingen aantal op de Oranjeschool is groeiend. Hadden we in augustus 2021 nog 209
leerlingen; zoals het nu lijkt hebben we er 217 in augustus 2022. Dat is verheugend te noemen!
Geen enkele leerkracht is echt nieuw voor de Oranjeschool, maar langs deze weg heten we juf
Annette van Duijn, juf Geerke van der Meij en juf Anna Visser nog eens hartelijk welkom op school in
het nieuwe schooljaar.
Wie de lijst vergelijkt met dit schooljaar, heeft opgemerkt dat juf Noa Guijt en juf Anneke Klinkenberg
ontbreken. Binnenkort moeten we helaas afscheid van beide leerkrachten nemen.
Juf Noa Guijt zit in een leer-werk-traject en na een succesvol jaar in groep 4 op de Oranjeschool, was
het tijd voor een andere school om nieuwe ervaringen op te doen. Dat is voor schooljaar 2022-2023
de Rehobothschool geworden. We sluiten niet uit dat juf Guijt haar LIO (laatste opleidingsjaar) weer
terugkeert op de Oranjeschool.

Voor juf Anneke Klinkenberg was het de tijd om over te stappen naar de Voetiusschool, ook omdat
haar dochter daar naar school gaat.
We wensen beide leerkrachten heel veel succes en Gods onmisbare zegen toe op de nieuwe school.
Ook in schooljaar 2022-2023 krijgen we nog geld van de regering om opgelopen achterstanden in de
coronatijd zo veel mogelijk weg te werken. Dit geld komt voort het uit zogeheten Nationaal Plan
Onderwijs. We gaan daar opnieuw ons best voor doen. In juli 2023 is het geld op en zullen de
contracten eindigen van de medewerkers die nu op de NPO-gelden staan. Dat is bij elkaar ongeveer
twee fulltime banen. Zoals het dus nu lijkt, hebben we voor schooljaar 2023-2024 minder geld voor
onderwijskrachten. We noemen het hier maar even, omdat we allemaal maar zo gewend kunnen
raken aan twee jaar achtereen een flinke financiële injectie. Die dus ook weer stopt helaas.
Tegelijkertijd zien we het leerlingenaantal stijgen, dus wie weet valt het nog mee. Want meer
leerlingen is ook weer meer geld voor onderwijs.
Op dinsdag 7 juni heeft het team tijdens de studiedag met deze groepsindeling ingestemd en de
Medezeggenschapsraad heeft dat op avond van 14 juni gedaan.
Als er tijdens het lezen van dit bericht vragen bij u naar boven zijn gekomen, dan kunt u deze altijd
aan mij stellen via een parro-bericht of via de mail kees.westhuis@prohles.nl
Tenslotte
Vol vertrouwen gaan we zo volgend schooljaar in. We hebben samen als ouders en
onderwijskrachten veel werk te doen. Want ook opvoeden en begeleiden thuis is soms gewoon hard
werken. Zeker tijdens die thuiswerk-momenten die we (“ooit”) hebben gehad en mogelijk in de
toekomst nog wel eens kunnen krijgen. Laten we hopen dat dit ons komend schooljaar bespaard
blijft. Maar het blijft ook fantastisch werk om samen kinderen te mogen begeleiden op weg naar de
volwassenheid op alle terreinen van hun leven. Vanuit de rust, de kracht, de wijsheid en hulp die we
van de Heere God mogen ontvangen.
Op naar de laatste schoolweken!
Hartelijke groet,
namens het team,
Kees Westhuis

