
 

 
 
  
 
 

 
Vrijdag 12 juni 2020 

 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
In de afgelopen maanden is er veel tijd besteed aan de formatie voor schooljaar 2020-2021. In dit bericht 

informeren wij u over de afronding. 

 

Graag starten wij met een belangrijke mededeling: De woensdagochtend zal per schooljaar 2020-2021 

verlengd worden met een kwartier, de kinderen zijn om 12.30 uur uit. Naast verlenging van lestijd op de 

woensdag, maakt dit het mogelijk om enkele studiedagen in te plannen waarop het gehele team van de 

Toermalijn kan werken aan de schoolontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs. Zonder deze verlenging 

zou deze mogelijkheid er niet zijn.  

 

Komend schooljaar zullen we starten met 12 groepen. We zien een groei in leerlingaantal. Dit is vooral 

zichtbaar in de groepen 1/2. Om deze reden starten wij komend schooljaar een nieuwe kleutergroep op. De 

groepen 1/2 zullen een nieuwe samenstelling krijgen. Hier worden de ouders van groep 1/2 apart over 

geïnformeerd.  

 

De leerlingen van groep 2 die overgaan naar groep 3, zullen samen één groep vormen. In het schema ziet u 

op deze groep dubbele bezetting staan. Hier zullen de betreffende ouders apart  

over geïnformeerd worden. Voor de groepen 4 t/m 8 zal de groepssamenstelling niet veranderen.  

 

Nadat de indeling van de groepen was afgerond, hebben we onze inspanning gericht op de personele 

bezetting van de groepen. Bij het koppelen van de medewerkers aan groepen gaat de aandacht uit naar wat 

de groep nodig heeft en welke leerkracht/en hier het best bij past/passen. Dan wordt er gekeken of dit ook 

klopt met de inzetbare uren die de leerkrachten hebben, m.a.w. hoe dit past in de organisatie. Afgelopen 

week is de puzzel voor komend schooljaar opgelost. 

 

Helaas gaat meester Kaan (vakleerkracht gym) de Toermalijn verlaten. Hij gaat meer uren maken als 

gymdocent op het Ichthus Lyceum.  Ook juf Jolanda en juf Suzanna zullen i.v.m. een nieuwe stageplaats, de 

Toermalijn gaan verlaten. 

 

Het team van de Toermalijn zal komend jaar versterkt worden door twee nieuwe leerkrachten én een 

onderwijsassistent. Kristel Weber komt op maandag en dinsdag als leerkracht werken in groep 1/2D. Freek 

Goedemans wordt onze vakleerkracht gym en zal op maandag en woensdag de gymlessen verzorgen. Onze 

nieuwe onderwijsassistent, Sander Bok, zal ingezet worden in groep 3 en groep 8. 

 

Op de volgende pagina ziet u een overzicht van de bezetting van de groepen. 

 



Indeling groepen schooljaar 2020 - 2021 
  

groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1/2 A  Gerda Hinloopen  Gerda Hinloopen  Irene Jolly  Irene Jolly  Irene Jolly  

1/2 B  Noeki Zonneveld  Noeki Zonneveld  Noeki Zonneveld  Sanne van 
Broekhuyzen  

Sanne van 
Broekhuyzen  

1/2 C  Wendy Obdam  Wendy Obdam  Wendy Obdam  Wendy Obdam  Wendy Obdam  

1/2 D  Kristel Weber  Kristel Weber  Ingrid Bak  Ingrid Bak  Ingrid Bak  

3  Linda Offerman/ 
Denise Vos  

Linda Offerman/ 
Denise Vos  

Linda Offerman/ 
Natascha Voorn  

Natascha Voorn/ 
Sander Bok 
(onderwijsass.)  

Natascha Voorn/ 
Sander Bok 
(onderwijsass.)  

4  Nieke Kops  Nieke Kops  Maud Goedemans  Nieke Kops  Nieke Kops  

5  Silke van de Craats  Heleen ten Wolde Heleen ten Wolde  Heleen ten Wolde  Silke van de Craats  

5/6  Kim Moritz  Tim Bijker  Tim Bijker  Tim Bijker  Tim Bijker  

6  Arianne Böhm  Arianne Böhm  Arianne Böhm  Daniëlle Booij  Daniëlle Booij  

7a  Britt Bruinsma  Britt Bruinsma  Britt Bruinsma  Britt Bruinsma  Britt Bruinsma  

7b  Lieke Ruiter  Lieke Ruiter  Lieke Ruiter  Lieke Ruiter  Lieke Ruiter  

8  Maud Goedemans  Maud Goedemans  Amber van Geenen  Amber van Geenen  Amber van Geenen  

  
 

• Meester Freek is vakdocent gym en verzorgt op maandag en woensdag de gymlessen. 

• Juf Amber geeft op dinsdag muziekles.  

• Juf Kim is vakspecialist gym en zal op donderdagmorgen de gymlessen verzorgen.  

• Juf Heleen geeft op maandagochtend ondersteuning aan zorgleerlingen. 

• Juf Sanne geeft op vrijdagmiddag ondersteuning in verschillende groepen. 

• Meester Sander is onderwijsassistent en zal op dinsdag ondersteuning geven in groep 8. 

• Juf Daniëlle werkt op woensdag in haar rol als rekencoördinator. 

• Juf Marianne blijft op donderdag de Plusklas verzorgen. 

 
 
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desalniettemin nog vragen hebben dan 
horen wij het graag. 
 
 
Vriendelijke groeten, mede namens het team van de Toermalijn, 
 
Carla Vogelzang 
directeur 
 
 
 


