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Schoolontwikkeling 
Zoals u weet werken wij al enkele jaren in units. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met werken in unit 1/2/3 
en unit 4/5. Het jaar daarop zijn we ook gaan werken in unit 6/7. Afgelopen schooljaar hebben we vanuit NPO-
middelen (geld dat bedoeld is om de achterstand door corona in te halen) twee 6/7 en twee groepen 8 kunnen 
maken. Het doel was om steeds meer samen te werken op inhoud in de groepen 6/7/8. Dit is gelukt en we zien 
mooie ontwikkelingen. We zijn er dan ook klaar voor om komend schooljaar te starten met unit 6/7/8. Dit betekent 
dat we gaan werken met drie stamgroepen 6/7/8, die op inhoud gaan samenwerken. Hierdoor kunnen we ons 
onderwijs nog beter afstemmen op persoonlijke behoefte van elke leerling. 

Formatie 
 
Vandaag of morgen ontvangt u van de huidige leerkracht de groepsverdeling van volgend schooljaar. 
 
Locatie Naastenbest 
 

Unit Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag 
1/2/3 
 

Tessa van de 
Heijden 
Kevin Kox 
Dana van den 
Helm* 
Ellen Stoltz 

Tessa van de 
Heijden 
Dana van den 
Helm 
Ellen Stoltz 
Herma van der 
Horst 

Tessa van de 
Heijden 
Kevin Kox 
Ellen Stoltz 
Herma van der 
Horst 

Tessa van de 
Heijden 
Kevin Kox 
Ellen Stoltz 
Herma van der 
Horst 

Tessa van de 
Heijden 
Kevin Kox 
Ellen Stoltz 
 

4/5 Neelke 
Ebben/Leonie 
Lohner 
Denise van 
Oirschot 

Leonie Lohner 
Denise van 
Oirschot 

Neelke Ebben 
Leonie Lohner 
 

Neelke Ebben 
Leonie Lohner 

Neelke Ebben 
Denise van 
Oirschot 

6/7/8 Ilona de Kok Ilona de Kok Ilona de Kok Koen de Lau Koen de Lau 
6/7/8 Linda Evers/ 

Auke Verwer** 
Linda Evers 
Auke Verwer 

Erna Metgod Erna Metgod/ 
Linda Evers 

Linda Evers 

6/7/8 Erna Metgod Melanie Vlashof Melanie Vlashof Melanie Vlashof Melanie 
Vlashof 

Ondersteuning 
midden- en 
bovenbouw 

Josje van Delft*** Josje van Delft Josje van Delft  Josje van 
Delft 

Taalklas Marina Kaal Marina Kaal 
Erika Meier 

Marina Kaal 
Erika Meier 

Marina Kaal 
 

Erika Meier 

De exacte werkdagen zijn nog onder voorbehoud. 
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* Dana van den Helm studeert komend jaar als LIO-stagiaire bij ons op school af 
** Auke Verwer studeert komend jaar als LIO-stagiaire bij ons op school af 
***Josje van Delft start met zwangerschapsverlof. Zodra de vervanger bekend is, worden betreffende ouders 
daarover geïnformeerd. 
 
 
Locatie Heivelden 
 

Unit Maandag Dinsdag  Woensdag  Donderdag Vrijdag  
1/2/3 Marijn van der 

Meij 
Els Rensen 

Marijn van der 
Meij 
Ingrid Jansen 

Marijn van der 
Meij 
Ingrid Jansen 

Marijn van der 
Meij 
Ingrid Jansen 

Marijn van der 
Meij 
Ingrid Jansen 

4/5 Marleen 
Lammers 
Tim Sponselee * 

Sander Margry 
Tim Sponselee  

Sander Margry Marleen 
Lammers  

Marleen 
Lammers 

6/7/8 Linda Maas 
Koen de Lau 
Sanne Kastelijn** 

Linda Maas 
Sharon Boelens 
Sanne Kastelijn 

Linda Maas 
Sharon Boelens 
 

Linda Maas 
Sharon Boelens 
Leonie 
Jochems*** 

Linda Maas 
Leonie Jochems 

Ondersteuning   Els Rensen    
De exacte werkdagen zijn nog onder voorbehoud. 
* Tim Sponselee studeert komend jaar als LIO-stagiaire bij ons op school af 
** Sanne Kastelijn studeert komend jaar als LIO-stagiaire bij ons op school af 
*** Leonie Jochems start vanwege ziekteverlof niet en wordt vervangen door Sander Margry 

Informatiemiddagen 
Net als andere jaren willen we u informeren over het nieuwe schooljaar. Afgelopen 2 jaar waren deze bijeenkomsten 
online. Gelukkig kunnen deze nu weer live op school plaatsvinden. De informatiemiddagen zijn op de volgende 
momenten gepland: 

Unit 1/2/3: woensdag 7 september om 14.30u 

Unit 4/5: woensdag 14 september om 14.30u 

Unit 6/7/8: donderdag 7 juli 19u  

Mocht u eerder vragen hebben, dan loop gerust bij ons binnen! 
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Nationaal programma onderwijs (NPO) 
Ook volgend schooljaar hebben we weer extra middelen om in te zetten in ons onderwijs (coronagelden). Afgelopen 
weken hebben we het effect van de inzet van de NPO-middelen met het team geëvalueerd. We maken nu weer een 
scan van de huidige stand van zaken en maken dan weer een plan voor volgend schooljaar. Dit plan wordt 
besproken in de volgende MR-vergadering en moet door hen goed gekeurd worden. 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023 
In nieuwsbrief 11 hebben de vakanties en studiedagen van 2022-2023 gestaan. Daarin stond nog niet de studiedag 
van maandag 27 februari. De kinderen zijn die dag vrij. Het actuele overzicht van alle vakanties en studiedagen vindt 
u ook op onze website 

Schoolfruit 
Goed nieuws, volgend schooljaar mag onze school weer meedoen met schoolfruit. Dit betekent dat de kinderen 20 
weken op dinsdag, woensdag en donderdag op school een stukje groente of fruit krijgen.  

Lerende organisatie 
Volgend schooljaar start Kevin met zijn tweede jaar van de opleiding Master Educational Needs. Kevin doet 
onderzoek naar motoriek en meten en meetkunde in de onderbouw. Ook hebben we vier studenten die hun 
afstudeerstage (LIO) bij ons gaan lopen. 

Studiedag 
Op woensdag 6 juli zijn de kinderen om 12u uit. De school heeft die middag overdracht van de oude naar de nieuwe 
leerkracht.  


