Formatie De Uilenburcht, schooljaar 2021 – 2022

Beste ouders, verzorgers,

In deze brief deel ik de samenstelling van de formatie voor komend schooljaar. Deze is met
positieve advisering van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad en positieve
instemming van het personeelsdeel samengesteld. Dank aan hen die hieraan mee hebben
gedacht en mee hebben gewerkt.
Onderstaand ziet u, wie op welke dagen komend schooljaar bepaalde functies of taken
uitvoert. We hebben hiermee vertrouwen dat we op deze wijze de school kunnen zijn die we
willen zijn én verder willen worden, waar uw kind(eren) zich gelukkig en gezond breed
ontwikkelt. Hiertoe hebben we de structuur van het management aangepast, komen er meer
handen in en om de klas en hebben we de eerste keuzes kunnen maken die voortvloeien uit de
verwachte plaatsing van het nieuwe noodgebouw. In het schema hieronder meer informatie
daarover.
Groep 1/2A

lokaal 12

Ll.-aantal
naar 25

Annemarie Homberg

ma, di, vr om de week

Suzanne van Oosten

wo, do, vr om de week

Mijna Jansen zal als onderwijsassistent een ochtend in de week ondersteuning bieden.
Groep 1/2B

lokaal 11

naar 25

Lydia van Rhijn

ma, di, wo

Ellen Witter

do, vr

Mijna Jansen zal als onderwijsassistent een ochtend in de week ondersteuning bieden.
Groep 1/2C

Lokaal 10

naar 25

Gea van Eck

ma, di, do, vr

Ellen Witter

wo

Géraldine van Beek zal als onderwijsassistent een ochtend in de week ondersteuning bieden.
Groep 1/2D

Lokaal 9

naar 25

Dineke Bink

ma, di, wo, do, vr

Maartje Bosters

ma, di

- Maartje zal als leraar-in-opleiding (LIO) bij ons komen werken. We kennen haar nog van
haar tweedejaarsstage, twee seizoenen geleden.
- Géraldine van Beek zal als onderwijsassistent een ochtend in de week ondersteuning
bieden.
Groep 1/2E

Noodgebouw

Wanneer daadwerkelijk het nieuwe noodgebouw geplaatst wordt, zullen we in de loop van
het jaar een extra kleutergroep opstarten. Zo niet, zullen de andere kleutergroepen tot 30 of
31 leerlingen uitgroeien.

Groep 3A

Lokaal 7

23

Noralie Rohrbock

ma, di, do

Evita Evers

wo, do, vr

Noralie is voor twee jaar aangenomen als zij-instromer in het primair onderwijs. Dit vraagt
begeleiding en ondersteuning, die onder andere haar duo-partner Evita, ook nieuw
aangetrokken, haar zal geven. Zij werken bijvoorbeeld op donderdag samen in de groep.
- Noralie en Evita kunnen niet bij het wisselmoment van 9 juli zijn. Zij zullen op een ander
moment voor de zomervakantie kennismaken met hun nieuwe groep.
- Miranda van de Haar zal als onderwijsassistent drie ochtenden in de week ondersteuning
bieden.
Groep 3B

Lokaal 8

26

Leonie Stam

ma, di, wo

Gery Burger

do, vr

- U ziet hier een tweede groep 3. Vanwege de scheve verhouding in leerlingenaantal tussen
groep 3- en 4-leerlingen en de mogelijkheden die het te verwachten nieuwe noodgebouw
met zich meebrengen kiezen we ervoor de combinatiegroep 3/4 op te heffen en gaan we
werken met twee groepen 3 en een groep 4.
- Marlies van Haarlem zal als onderwijsassistent drie ochtenden in de week ondersteuning
bieden.
Groep 4A

Lokaal 3

30

Helen Wolfs

ma, di

Daphne van Cooten

wo, do, vr

- Zie de uitleg bij groep 3B voor informatie over het wegvallen van de combinatiegroep.
Groep 4 wordt hiermee samengesteld uit leerlingen uit de huidige groep 3A en de groep
3-leerlingen uit de huidige groep 3/4B.
- Géraldine van Beek zal een ochtend in de week als onderwijsassistent ondersteuning
bieden, Miranda van de Haar zal dat twee ochtenden in de week doen.
Groep 5A

Lokaal 2

28

Jolanda Busstra

ma

Angelina Slotboom

di, wo, do, vr

- Jolanda is dermate ernstig ziek, dat we haar in ieder geval de eerste periode niet terug
kunnen verwachten op school. Angelina zal hierdoor in de praktijk ook op maandag lesgeven
in groep 5A.
- In de groepen 5A, 5/6B en 6A wordt door onderwijsassistenten Irene van Houwelingen en
Sabina Jansen in totaal vier ochtenden per week ondersteuning geboden.
Groep 5/6B

Lokaal 1

27 (19 + 8)

Kimberly van Rijswijk

ma, di, wo, do

Annelies Schilling

vr

- Kimberly en Annelies zijn voor De Uilenburcht nieuwe leerkrachten. Zij zullen op donderdag
8 juli kennismaken met hun nieuwe groep.
- In de groepen 5A, 5/6B en 6A wordt door onderwijsassistenten Irene van Houwelingen en
Sabina Jansen in totaal vier ochtenden per week ondersteuning geboden.
Groep 6A

Nood-

24

Sylvia Rouwendal

ma, di, do, vr

gebouw
Nelleke Mels

wo

- De huidige groep 5A-leerlingen zitten al in het noodgebouw. We vinden het voor hen niet
leuk dat zij daar nog een jaar bivakkeren, maar denken dat we dat - kijkend naar het hele
plaatje - wel moeten doen. Wellicht voelt het vooruitzicht van als eerste het nieuwe
noodgebouw te betrekken als fijn vooruitzicht…
- In de groepen 5A, 5/6B en 6A wordt door onderwijsassistenten Irene van Houwelingen en
Sabina Jansen in totaal vier ochtenden per week ondersteuning geboden.
Groep 7A

Lokaal 5

25

Steef van den
Oosterkamp

ma

Bart van Geffen

di, wo, do, vr

- Steef heeft ons als invaller de afgelopen twee schooljaren uit de brand geholpen. Komend
jaar zal hij onderdeel zijn van de formatie van De Uilenburcht.
- In de groepen 7A, 7/8B en 8A wordt door onderwijsassistent Mark Sluit drie ochtenden per
week ondersteuning aangeboden. Daarnaast ondersteunt onderwijsassistent Simone
Willemsen drie dagdelen in groep 7A.
Groep 7/8B

Lokaal 6

26 (8 + 18)

Ben van Ziel

ma, di, wo, domo, vr

Marielle Cannegieter

domi en 15 losse dagen

- Mariëlle werkt het eerste half jaar, waarbij ze onder andere in groep 7/8B de vrije dagen
van Ben vervangt. Wanneer zij met verlof gaat, kijken we hoeveel dagen er nog door haar
vervanger moeten worden ingevuld.
- In de groepen 7A, 7/8B en 8A wordt door onderwijsassistent Mark Sluit drie ochtenden per
week ondersteuning aangeboden.
Groep 8A

Lokaal 4

30

Els Veerman

ma, di, wo om de week

Steef van den
Oosterkamp

wo om de week, do, vr

- Steef heeft ons als invaller de afgelopen twee schooljaren uit de brand geholpen. Komend
jaar zal hij onderdeel zijn van de formatie van De Uilenburcht.
- In de groepen 7A, 7/8B en 8A wordt door onderwijsassistent Mark Sluit drie ochtenden per
week ondersteuning aangeboden. Daarnaast ondersteunt onderwijsassistent Simone
Willemsen drie dagdelen in groep 7A.

Voor de leesbaarheid van bovenstaand plaatje zijn “details” van een paar dagen wisselen van
collega’s achterwege gelaten. De leerlingaantallen kloppen voor nu, maar zullen nog op
sommige plekken veranderen door mutaties die nog niet zijn afgerond. Ik kan me voorstellen
dat niet voor iedereen bekend is welk lokaalnummer past bij welke ruimte. Waar nodig zal hier
in de groepen over worden gesproken.

Naast de groepsindeling met invulling van leerkrachten en onderwijsassistentie, zijn er nog een
aantal functies en taken die als in onderstaand schema zijn ingevuld.

Ambulante schil

Jolanda Busstra

di, wo

Marielle Cannegieter

di, wo om de week,
domo

- Deze leerkrachten ondersteunen hun collega’s, voornamelijk om wanneer nodig groepen
een dagdeel over te nemen, waardoor leerkrachten meer ruimte krijgen voor administratie,
taken, kindgesprekken en ondersteuning aan (groepen) leerlingen.
- Zoals eerder aangegeven, zal Jolanda deze taak niet direct op kunnen pakken en neemt
Marielle het tweede deel van het jaar verlof. Hiervoor zoeken we nog oplossingen.
Verdiepingsgroepen en
F-lijnbegeleiding (eigen leerlijnen)

Nelleke Mels

di, do

We gaan door met de verdiepingsgroepen, waarbij ook daarvoor in aanmerking komende
kleuters aan kunnen sluiten bij Op ontdekkingsreis-materiaal.
Vakdocent bewegingsonderwijs

Rutger Blankenstijn

ma, di

Interne begeleiding

Judith Brouwer

ma, do

Carola Bassa

ma, do

Nelleke stopt als IB’er. Haar taak wordt overgenomen door Carola, die het team van De
Uilenburcht komt versterken.
Management

Christiaan de Jong,
directeur

ma, di, wo, do, vr

Annelies Schilling,
managementtaken

ma, di, wo

Suzanne van Oosten,
onderbouwcoördinator

vr om de week

Ben van Ziel,
bovenbouwcoördinator

domi

Judith Brouwer,
zorgcoördinator

wo

Administratie

Karin Visser

di, wo

Conciërge

Elco Jansen

mamo, dimo, domo

U komt een aantal voor De Uilenburcht “nieuwe namen” tegen. Aan het begin van het
schooljaar zullen deze nieuwe collega’s zich aan u voorstellen.
Ook komt u een aantal bekende namen niet meer tegen. Eerder bent u ervan op de hoogte
gesteld dat Marianne van den Burg met pensioen gaat en Esther van Ee een jaartje iets anders

gaat doen. Daarnaast kiezen Carlijne Kooij en Dik Boelee voor een nieuwe uitdaging. U leest
hieronder een bijdrage van henzelf. Hoe we van hen afscheid nemen, is nog niet bekend.

Beste ouders en kinderen van de Uilenburcht,
Ruim vijftien jaar heb ik met veel plezier op de Uilenburcht gewerkt. Een fijne school met lieve
collega’s, ouders en kinderen.
Het idee om een nieuwe stap in mijn loopbaan te nemen, speelde al een tijdje in mijn
gedachte. Na heel wat wikken en wegen heb ik toch de knoop doorgehakt om afscheid te
nemen van mijn vertrouwde werkplek.
Komend schooljaar ga ik aan de slag als leerkracht bij Bartimeus in Zeist, een school voor
kinderen die blind of slechtziend zijn. Een uitdaging die ik met beide handen aanpak.
Ik wens jullie alle goeds en graag tot ziens!
Hartelijke groet, Carlijne

Beste ouders en kinderen van de Uilenburcht,
We zijn bijna bij het einde van het schooljaar. Na de vakantie werk ik niet meer op De
Uilenburcht. Na ruim vier plezierige jaren, met dit seizoen een wel heel bijzondere jaar, ga ik
overstappen naar De Regenboog in Wijk bij Duurstede. Een nieuwe uitdaging die ik, vijf jaar
voor mijn pensioen, nog graag aan ga.
Met veel plezier heb ik hier op school gewerkt in groep 6, 7 of 8. Eén parel uit die vier jaar wil
ik zeker noemen en dat is de deelname in 2019 aan de finale van het regionale korenfestival.
Ook nu in groep 7 zingen we daar weer het lied van. Er zijn uiteraard veel meer parels te
noemen. Ik wens de kinderen, de school en u alle goeds toe en wellicht tot ziens.
Dik Boelee

Wie daar behoefte aan heeft, is woensdag 7 juli tussen 10.45 en 12.15 uur welkom om op
school bij Judith en mij een vragen te stellen of opmerking te plaatsen. Meld u dan alstublieft
bij de hoofdingang. Eventueel kunt u mij ook bereiken via app en mailbox.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
namens het team van CBS De Uilenburcht,
vriendelijke groeten van Christiaan de Jong

