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                         Amsterdam, woensdag 2 juni 2021. 

 

Betreft: ouderbrief 28 , schooljaar 20-21  

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Het lijkt er op dat we langzaam de goede kant op gaan en dat we samen het coronavirus een 

beetje onder controle krijgen. Erg fijn!  

 

Vorige week heb ik u geïnformeerd over de vakanties en de roostervrije dagen van 2021-

2022. In deze ouderbrief kijk ik ook met u vooruit naar het resterend deel van dit schooljaar 

en naar 2021-2022. 

 

 

Personeel tussen 7 juni en de zomervakantie 

 

Het herstel van Maite gaat met kleine stapjes vooruit, maar zal nog lang gaan duren. Denk 

hierbij in maanden. Bij deze wens ik haar veel sterkte. Ilse keert volgende week terug van 

haar bevallingsverlof. Zij heeft er weer zin in. Daarnaast zijn we na de meivakantie gestart 

met een extra kleutergroep om de “bijna groep drie-ers” extra goed voor te bereiden voor 

groep 3.  

 

Dit alles betekent de volgende veranderingen qua personele bezetting: 

Groep 1/2a: Jacqueline op maandag, Cora op dinsdag, woensdag en vrijdag, Yvonne op 

donderdag 

Groep 1/2b: Latifa op maandag, dinsdag en woensdag, Alessa op donderdag, Aicha op 

vrijdag 

Groep 1/2c: Annette op maandag t/m vrijdag 

Groep 1/2d: Marloes op maandag, Neriyah op dinsdag en woensdag, Fabiënne op 

donderdag en vrijdag 

Groep 1/2f: Cora op maandag, Yvonne op dinsdag en Marloes op donderdag en vrijdag 

Groep 3b: Alessa op maandag en vrijdag, Charlotte op dinsdag, woensdag en donderdag 

Groep 5b: Anique op maandag en vrijdag en Ilse op dinsdag, woensdag en donderdag 

 



 

Personele bezetting 2021-2022 

 

Het volgend schooljaar hebben we te maken met een aantal personeelsuitdagingen: 

• Natasja Gerrissen verlaat de Fiep en gaat elders werken met kleuters. Bij deze wil ik 

Natasja alvast bedanken voor alles wat zijn betekend heeft voor de Fiep en wens ik 

haar veel succes op haar nieuwe werkplek.  

• De herstelperiode van Maite v d Beek is nu nog onduidelijk.  

• Charlotte Mutsaerts gaat begin november met zwangerschapsverlof.  

• Mary Refos stopt op 1 januari 2022 met het werken in het onderwijs. 

 

Gelukkig hebben Sarina van groep 3a en Anique van groep 5b aangegeven volgend jaar de 

volledige week te willen werken op de Fiep. Daar zijn we erg blij mee. Toch hebben we een 

vacature in de kleuterbouw. Dus als u in uw vrienden- en kennissenkring iemand kent, dan 

kunt u haar of hem attenderen op de volgende link:  https://www.meesterbaan.nl/157556-

vacatures-groepsleerkracht-groepsleerkracht-groep-1-2-amsterdam.aspx  

 

De personele bezetting voor volgend jaar ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit. 

 

Directie 

  

Directeur      Jan van Aert 

Bouwcoördinator groep 1 en 2 vacant 

Bouwcoördinator groep 3 en 4 Maite van der Beek 

Bouwcoördinator groep 5 en 6 Sofie Coronel 

Bouwcoördinator groep 7 en 8 Anita Verbeek 

 

Groepsleerkrachten 

  

Groep 1/2a                             Jacqueline Knibbeler, Cora Woerde, Yvonne Varenhorst 

Groep 1/2b                  Latifa El Azzouzi en  vacature 2 dagen 

Groep 1/2c                    Annette Sederel en Aicha Nouri 

Groep 1/2d                        Marloes te Loo en Neriyah Duval 

Groep 1/2e                       Joppe Wieringa en Jacqueline Knibbeler         

Groep 3a   Daphne van den Berg en Charlotte Mutsaerts 

Groep 3b   Alessa Doppenberg en Charlotte Mutsaerts 

Groep 4a   Josie Smit 

Groep 4b   Sarina Hoekstra 

Groep 5a   Ilse Blaas en Sietske Klein 

Groep 5b   Brigitte Willemse en Sietske Klein 

Groep 6a   Sofie Coronel en  Sietske Klein 

Groep 6b   Anique Laumans 

Groep 7a   Karen Bollweg en Anita Verbeek 

Groep 7b   Cathy Koster en Anita Verbeek 

https://www.meesterbaan.nl/157556-vacatures-groepsleerkracht-groepsleerkracht-groep-1-2-amsterdam.aspx
https://www.meesterbaan.nl/157556-vacatures-groepsleerkracht-groepsleerkracht-groep-1-2-amsterdam.aspx


Groep 8a   Jeroen v.d. Sloot 

Groep 8b   Harcko Pama en Mary Refos (tot 1 jan 2022) 

 

Ondersteuning 

  

Administratie     Cherida Sarucco en Quillian Claver 

Conciërge/beheerder  Mary van Dams 

Assistenten Yvonne Varenhorst, Aicha Nouri, Abdellah Tlidi en Brenda van 

Dams 

 

 

Vakleerkrachten/specialisten 

  

Intern begeleiders         Natasja Meijer en Belinda Spier 

Leerkracht gymnastiek   Omar Karim 

Leerkracht beeldende vorming Wilma van Zon 

Leerkracht muziek   nog onbekend 

Flexlab            Anna Planken 

 

 

WMK tevredenheidspeiling 

 

Een onderdeel van de kwaliteitszorg en het personeelsbeleid vormt de tevredenheidspeiling 

die bij personeelsleden, leerlingen en ouders wordt afgenomen.  

Voorheen maakte Stichting KBA Nw West gebruik van ‘Scholen met Succes’ om 

tevredenheidspeilingen te doen. Nu doen we dit via het WMK-model. De letters staan voor  

Werken Met Kwaliteit. 

Vorige week is de tevredenheidspeiling bij het personeel afgenomen en vandaag start de 

peiling bij de kinderen van de groepen 6 t/m 8. 

 

Half juni wordt u gevraagd mee te doen aan de tevredenheidspeiling voor ouders. Deze 

peilingen gebeuren elke 2 jaar. 

 

Het resultaat van de peilingen wordt ingezet bij de ontwikkeling van onze school en is gericht 

op het vasthouden (borgen) of het verbeteren van de kwaliteit op de Fiep.  

 

 

Eindopbrengsten Fiep Westendorpschool 2021 

 

De gemiddelde score op de Centrale Eindtoets 2021 is 532,0 (=niveau VMBO-T/HAVO) 

Deze score is op basis van alle 39 leerlingen die de toets hebben gemaakt. Dit is 2,7 punten 

lager dan in 2019 en nagenoeg gelijk aan de score in 2018. In 2020 is er geen eindtoets 

afgenomen. Met 532 zitten wij 2,5 punten onder de landelijk gemiddelde schoolscore, die dit 

jaar uitkwam op 534,5. 



De kinderen hebben gescoord zoals we hadden verwacht, of zelfs nog iets beter. Ondanks 

dat we bij het bepalen van de definitieve adviezen “kansrijk geadviseerd” hadden, kon naar 

aanleiding van de uitslag op de eindtoets toch nog bij 17 kinderen het VO advies omhoog 

bijgesteld worden. Deze maand zullen alle kinderen kennis gaan maken op hun nieuwe 

school. 

 

Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent, blijf voorzichtig en geniet van de zomerse 

temperaturen!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 

 


