Beste ouders,
De groepsindeling voor volgend schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:
Groep
Leerkrachten +
Bijzonderheden
werkdagen
Juf van Reeuwijk heeft een aantal dagen in het schooljaar
1c (instroomgroep) Juf Jannet van Reeuwijk
vrij als seniorleerkracht. Deze worden vervangen door juf
(ma, do, vr-mo)
Veerman.
Juf Jannette Veerman
(di, wo-mo)
1/2a
Juf Alette Schaap
(ma t/m vr)
Juf Haasnoot gaat een dagdeel minder werken ten
1/2b
Juf Trude Haasnoot
opzichte van dit schooljaar.
(ma, di, do, vr-mo)
Juf Ineke Hoogendoorn
(wo-mo)
3
Juf Pauline Perdok
(ma, di, wo-mo, vr)
Juf Ineke Hoogendoorn
(do)
4
Juf Noa Guijt (ma, di-mo) Juf Noa Guijt is een nieuwe juf, die bezig is met de PABOopleiding. Zij wordt op maandag op de achtergrond
Juf Cobie Tüzün (di-mi)
ondersteund door juf Reitsma en vooral dinsdag door juf
Juf Maartje Kuijt
Tüzün.
(wo-mo, do, vr-mo)
Juf Heutink is een nieuwe juf voor de Oranjeschool. Ze is
5
Juf Pauline Heutink
dit jaar afgestudeerd en heeft er veel zin in om te
(ma, di, wo-mo, vr)
beginnen op de Oranjeschool.
Juf Laura van Rijn
(do)
6a
Juf Lotte van den Oever
(ma t/m vr)
6b
Juf Willy Hoogerdijk
(ma t/m wo)
Juf Grieteke Nijgh
(do, vr)
Juf Klinkenberg begint met een stukje ouderschapsverlof.
7
Meester Hoek (ma)
Meester Hoek vervangt haar een aantal weken. De
Juf Anneke Klinkenberg
werkdag kan mogelijk nog op een andere dag vallen.
(ma)
In februari, maart en april is juf Anna Visser voor het
Meester Willem Kuijt
grootste deel de juf van groep 7. (Hieronder een nadere
toelichting.)
(di, wo-mo, do, vr)
We gaan er voor nu vanuit dat beide leerkrachten na de
8
Juf Heleen Oudshoorn
zomervakantie er weer helemaal kunnen zijn voor groep 8.
(ma, di, wo-mo)
(Zo niet, dan hoort u dit uiteraard van tevoren aan het
Juf Marianne Blok
eind van de zomervakantie.) Juf Oudshoorn en juf Blok zijn
(do, vr)
op dit moment nog aan het re-integreren.
Juf Anna Visser heeft dit schooljaar stage gelopen op de Oranjeschool en heeft diverse keren
uitstekend ingevallen in voornamelijk de hogere groepen. Toen zij vroeg of zij haar LIO-stage
(eindstage als Leraar-In-Opleiding) op onze school mocht houden, hebben we daar vrij snel positief
op geantwoord. Temeer omdat het mes dan aan twee kanten snijdt: er kan weer extra onderwijstijd
gegeven worden aan kinderen dit nodig hebben. We hebben gekozen voor groep 7. Meester Kuijt is
in de LIO-periode van februari t/m april doorgaans gewoon op school. Om op de achtergrond waar
dit nodig is juf Anna Visser te kunnen ondersteunen, om groepjes leerlingen uit groep 7 extra

instructie te kunnen geven en om tijd te krijgen om zijn opleiding met betrekking tot
leerlingengedrag verder uit te werken. Dat is ook de reden dat meester Kuijt sowieso één dag per
week groep 7 niet heeft, terwijl hij nog steeds fulltime blijft werken.
In de periode voor de kerst zal juf Anna Visser regelmatig in groep 7 observaties doen en op de
achtergrond hulp bieden, ook als onderdeel van de afronding van haar opleiding.
Overige inzet van medewerkers:
Functie / Taak
Medewerker &
werkdagen
Onderwijsassistent Juf Mirella Hoek
(ma, do)
Onderwijsassistent

Juf Alinda van Duijn
(ma-mo, wo-mo, vr-mo)

Onderwijsondersteuner

Meester Jaap Hoek
(ma t/m vr)

Gymleerkracht

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

Leerkracht Plusklas
Intern Begeleider
groep 1 t/m 4
Intern Begeleider
groep 5 t/m 8
Bouwcoördinator

ICT-er
Directeur

Bijzonderheden
Juf Hoek is zwanger is zoals het nu lijkt zal zij vanaf eind
november enkele maanden met zwangerschapsverlof
gaan.
Juf van Duijn is een nieuwe onderwijsassistent en toch ook
weer niet. Een aantal jaren geleden heeft zij ook al
gewerkt op de Oranjeschool.
De onderwijsondersteuner verschilt van een
onderwijsassistent, omdat hij ook ingezet kan worden
voor een groep. Ook op ICT-gebied zal hij zijn kwaliteiten
meer kunnen inzetten volgend schooljaar.

Juf Reitsma is ook adjunct-directeur. Haar werkzaamheden
als IB-er en adjunct kunnen flexibel worden ingepland.
Juf van Rijn volgt de interne Prohles-opleiding voor IB-er.
Het is de bedoeling dat zij in twee jaar tijd groeit in deze
taak en het na twee jaar overneemt van juf van der Plas.
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.
Deze werkdelen worden zo veel mogelijk aangehouden,
maar kunnen hier en daar wel eens afwijken.

Meester Kees Westhuis
(ma-mo, di-mi, do-mo, vrmi / 50% van de wo.mo.)
Verder worden via de schooltaakverdeling, waar we op dit moment mee bezig zijn, allerlei
coördinatoren aangesteld voor de vieringen, festiviteiten en bijzondere onderwijsactiviteiten die we
volgend schooljaar op het programma hebben staan.
Op dinsdag 22 juni heeft het team ’s middags met deze groepsindeling ingestemd en de
Medezeggenschapsraad heeft dat de avond erna 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.
Hartelijke groet,
namens het team,
Kees Westhuis

