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Resultaten schooljaar 2021-2022 
Het schooljaar 2021-2022 zit er weer op. We zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt, 
afgelopen schooljaar. Dit jaar is het ons gelukt om: 

• Het leesplezier van leerlingen te bevorderen doordat lezen topprioriteit is. 
• Een kwaliteitskaart Slim lesgeven op te stellen zodat er in alle groepen goede instructies 

worden gegeven. 
• Oefentuintjes uit te voeren t.a.v. een  geïntegreerde aanpak wereldoriëntatie- taal-lezen die 

uiteindelijk hebben geleid tot de keuze voor de methode Blink. 
• De visie op kleuteronderwijs op te stellen. 
• Een keuze te maken voor het kleutervolgsysteem Digikeuzebord als opvolger voor de 

Citotoetsen bij de kleuters. 
• Nascholing te volgen over Het Jonge Kind (2 medewerkers). 
• Nascholing te volgen over Feedback geven (gehele team). 
• Nascholing te volgen over Rekenonderwijs (gehele team). 
• Praktijkdagen te houden m.b.t. Rekenen en Begrijpend lezen en hierover kwaliteitskaarten te 

maken. 
• Het administratiesysteem ParnasSys in te voeren. 
• Collegiale consultaties uit te voeren bij collega’s. 
• Uitstekende resultaten te bereiken op de Eindtoets van groep 8. 
• Het leerlingenaantal te laten groeien. 
• Hoge scores te behalen op de leerlingenthermometers waardoor het zichtbaar is dat er een 

goede sfeer is in de groepen. 

We zijn dus heel tevreden over schooljaar 2021-2022 
 

Groepsbezetting schooljaar 2022-2023: 
Onderwijzend personeel: 

• Startklas: Sylvia Garritsen(ma-di-wo), Kimberly Rienties (do). 
• Groep 1/2a: Edith Franssen (ma-vr), Romy Hendriks (di-wo-do). 
• Groep 1/2b: Chantal Brinkman (ma-di-wo-do-vr)/ LIO Danique Florax 
• Groep 1c: vanaf febr. 2022 door Chantal Brinkman 
• Groep 2/3a: Eva Marnette (ma-di-wo-vrij) en Paola Lutgens (do). 
• Groep 2/3b: Paola Lutgens (ma-di) en Aline Lemmens (wo-do-vr). 
• Groep 4: Nadia Frijns (ma-di-wo-do-vr). 
• Groep 5: Sanne van der Zijden (ma-di-wo) en Anouk Derhaag (do-vr). 
• Groep 5/6: Ioana Schaepkens (ma-di-wo-do-vr). 
• Groep 6: Ryan van Kalsbeek (ma-di-wo-do) en Angelique Franken (vr). 
• Groep 7: Eveline Beckers (ma-di-wo-do-vrij) en Angelique Franken (wisselend op wo). 
• Groep 8: Annemarijn Dijkstra (ma-di-wo-vr) en Angelique Franken (do) 
• Vakdocent bewegingsonderwijs (wo-do): vakdocenten via Risk care preventie 
• Vakdocent muziek:  Marjolein Jeurissen (di) 

Onderwijsondersteunend personeel: 

• Onderwijsondersteuner startklas: Vincent Valkenburg (ma-di-wo-do). 
• Onderwijsondersteuner unit 1: Selena Heiligers (ma-di-wo-vr)  
• Onderwijsondersteuner unit 1: Sabeth Brand (ma-di-wo) 



• Onderwijsondersteuners unit 2: Denise Kwant (ma-di-wo-do-vr) 
• Onderwijsondersteuner unit 3: Janou Janssen (ma-di-do-vr) i.v.m. zwangerschapsverlof 

vervanging door Inge van den Bosch 
• Remedial teacher: Ger Ramakers 
• Administratie: Annemie Janssen (wo). 
• Conciërge: John Snackers (ma-di-do-vr). 

 

Afscheid meester Jelle, juf Danée en juf Annemarie 

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor de leuke, leerzame tijd op 
basisschool de Wegwijzer. We hebben leuke herinneringen gemaakt hier met 
zowel de leerlingen als met de collega’s.Wij wensen jullie nog allemaal een hele 
fijne vakantie en succes volgend schooljaar! 

Liefs, Juf Annemarie, juf Danee en meester Jelle 

 

Even voorstellen- juf Sabeth 
Mijn naam is Sabeth Brand. Ik ben 39 jaar en woon met mijn man 

en drie kinderen in Heerlen. Twee jaar geleden heb ik de keuze 

gemaakt om mij te laten omscholen als onderwijsondersteuner. 

Inmiddels heb ik mijn diploma behaald en kon ik gelijk aan de slag 

op SO de Pyler in Heerlen. Hier zal ik een collega vervangen tot 

het einde schooljaar.  Komend schooljaar zal ik op maandag, 

dinsdag en woensdag de groepen 2/3 ondersteunen in unit 1.  

Ik vind het belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school 

gaan, er een goede dynamiek heerst in de klassen en de kinderen 

zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar de voetbal- en 

hockeywedstrijden van mijn kinderen te kijken, winkel ik graag en 

ga ik graag op reis.  

Ik verheug mij erop om jullie te leren kennen tijdens het nieuwe schooljaar.  

Geniet van jullie vakantie! 

 

Even voorstellen- Juf Nadia 

Mijn naam is Nadia Frijns, 22 jaar, uit Vaals. Dit schooljaar 
(2021/2022) ben ik afgestudeerd aan de Nieuwste Pabo in 
Sittard. Momenteel werk ik als vervanger op B.S. de kleine 
Wereld in Vaals en op B.S. op de Top in Vijlen. 
Enthousiast mag ik u mededelen dat ik komend schooljaar 
mag starten als leerkracht op basisschool de Wegwijzer. Hier 
zal ik van maandag tot en met vrijdag werkzaam zijn in groep 
4. Naast lesgeven vind ik het ook erg leuk om spelletjes te 
spelen, te shoppen en om leuke dingen te doen met 
vriendinnen. 
Ik kijk er naar uit om volgend schooljaar te starten op 
basisschool de Wegwijzer. Ik hoop er samen een leuk en 
gezellig jaar van te maken! 
Groetjes juf Nadia 



 
Even voorstellen- Juf Sanne 

Volgend schooljaar ga ik van maandag tot en met woensdag aan de 
slag als juf op basisschool De Wegwijzer. Ik wil mij dan ook graag 
even voorstellen. Ik ben juf Sanne, 23 jaar en ik ben na de 
middelbare school Bewegingswetenschappen gaan studeren in 
Amsterdam. Hoewel ik deze studie met veel plezier heb afgerond, 
besloot ik na het behalen van mijn bachelor om toch de overstap te 
maken naar het basisonderwijs. Mijn hele basisschooltijd riep ik: 
“later word ik juf!” Deze wens is aan mij blijven knagen en ik was 
dan ook bang dat ik spijt zou krijgen als ik het basisonderwijs geen 
kans zou geven. Zodoende ben ik een paar jaar geleden gestart met 
de pabo in Sittard. En met succes, want vanaf september mag ik mij 
juf van groep 5 noemen! Het afgelopen jaar heb ik al ervaring mogen 
opdoen, hetzij nog als stagiaire, met deze leuke leeftijdsgroep. Ik kijk ernaar uit om na de vakantie 
samen met juf Anouk groep 5 te gaan draaien en jullie te mogen ontmoeten. Fijne vakantie en tot 
volgend schooljaar!  
 
Groet, juf Sanne  
 
Even voorstellen 

Juf Denise 

Ik ben een nieuw gezicht voor jullie dus stel ik mij graag even voor. 
Mijn naam is Denise Kwant, ik ben 34 jaar en woon samen met mijn vriend en 
ons 5 jarig zoontje in Heerlen. Mijn hobby's zijn fotograferen, winkelen, film 
kijken, sporten, dagjes weg gaan en reizen naar verschillende landen. Ik heb 
al jaren met kinderen gewerkt van 0 tot 12 jaar in de opvang, BSO en op 
school. Mijn hart ligt toch echt in het werken op school en om samen te 
werken aan een goede ontwikkeling en toekomst voor de kinderen. Ik zag de 
openstaande vacature staan bij de Wegwijzer en ik was meteen verkocht. Ik 
kan niet wachten om jullie allemaal te leren kennen. Vanaf aankomend 
schooljaar zal ik in unit 2 als onderwijsondersteuner komen werken. Fijne 
vakantie allemaal en tot ziens op 5 september! 

 

 
Juf Danique 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Danique Florax, ik ben 21 jaar oud. Ik woon in Nuth, samen 
met mijn ouders en broertje Youri . Mijn hobby is volleybal. Daarnaast houd 
ik ervan om tijd door te brengen met mijn familie en vrienden/vriendinnen.  
Ik ben nu vierdejaars student van de Pabo en dit betekent dat ik mijn LIO-
periode zal gaan starten op basisschool de Wegwijzer. Ik heb in eerder 
stagegelopen op BS de Mheyster in Hoensbroek, op BS Sint Theresia in 
Ransdaal en op BS de Verrekijker in Amstenrade. In het derde leerjaar heb ik 
ervoor gekozen om mij te specialiseren in het jonge kind, omdat de beleving 
van het jonge kind mij het meeste aanspreekt.  
Het belangrijkste vind ik dat de leerlingen zich bij mij durven te uiten zoals 
ze zijn. En dat ze naar me toe durven te komen als er iets aan de hand is. Ik 
zal ook altijd voor iedereen klaar staan om ze te helpen. Dit jaar zal ik het hele jaar stagelopen in groep 
1/2 b bij juffrouw Chantal. Elke donderdag zal ik in de klas te vinden zijn, en ook soms een hele week. 



Na 20 weken stagelopen zal ik mijn LIO-periode starten. Dit betekent dat ik de laatste 20 weken van het 
schooljaar de klas zal overnemen. Ik hoop op een leuke tijd met de leerlingen samen, en als er vragen 
zijn, hoor ik deze graag.   Met vriendelijke groet, juf Danique  

 
 

Andere invulling gymlessen 
Volgend schooljaar worden de gymlessen verzorgd door 
RiskCare preventie. We zijn uiteindelijk blij met deze 
oplossing, die we in de laatste schoolweek, 
noodgedwongen, hebben gerealiseerd. 
De gymlessen worden hierdoor wel gegeven op andere 
dagen, namelijk op woensdag en donderdag. Tevens zal 
er ook Motorische remedial teaching worden 
aangeboden voor leerlingen die wat extra ondersteuning 

nodig hebben op motorisch gebied. Bij de start van het nieuwe schooljaar volgt meer informatie m.b.t. 
de gymlessen.  
Voor meer informatie zie:  
RiskCare Preventie – Voorkom samen met ons dat kinderen achterstanden ontwikkelen op het gebied 
van gezondheid en bewegen  
 
 

 

Kalender 2022-2023 
Onze mooie kalender is alweer klaar en 
ontvangt u in het nieuwe schooljaar. 
Enkele zaken die erin staan zijn helaas iets 
anders. Dit heeft ermee te maken dat wij 
op het laatste moment zijn gewijzigd van 
gymdocent. De gymlessen vinden plaats op 
woensdag en donderdag 
Het nieuwe gymrooster zal op onze website 
geplaatst worden en de kalender op de 
website bevat het juiste gymrooster. 
Volgende week zal de kalender ook 
beschikbaar zijn op onze website. 

Kennismakingsbijeenkomst september 
Op donderdag 15 september zullen wij voor alle ouders 
en kinderen van de school een leuke activiteit 
organiseren om kennis te maken met elkaar. 
Meer informatie hierover volgt nog. 

Nieuw MR-lid 
Komend schooljaar hebben wij een nieuw MR lid. 
De moeder van Cäden Windster, Michenella Windster zal 
de ouders versterken. Wij kijken uit naar deze 
samenwerking en wensen Michenella veel succes! 

 

Schoolverlatersdagen 
De leerlingen van groep 8 zijn op 13-14-15 juli op schoolverlaterskamp geweest bij Break Out in 
Swalmen. Kijk eens hoe leuk het was… 

 
 

 

https://riskcarepreventie.nl/
https://riskcarepreventie.nl/


Enquête Laat van je Horen! 
 
Alliantie Heerlen Noord vraagt aan zoveel mogelijk inwoners om een 
bewoners enquête Heerlen-Noord in te vullen. Wij vragen u om dit te doen 
omdat wij als school veel steun krijgen vanuit deze Alliantie. 
Enquête Heerlen Noord 
 

 

Afscheid groep 8 
Woensdag 20 juli hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen met een geweldige en 
veelzijdige avond vol optredens en amusement. Samen met ouders en broers en zussen hebben wij 
teruggekeken op een mooie periode op school. Enkele gezinnen zijn wel 17 jaar bij ons op school 
geweest, wat een mijlpaal. We wensen alle leerlingen veel succes toe op de middelbare school en 
bedanken ouders voor de fijne samenwerking die we hebben gehad in al die jaren! 
Het afscheid op donderdag 21 juli 2022 was heel emotioneel. Er werd menig traantje gelaten. 

 

We wensen de schoolverlaters veel succes op het VO! 
 

Renovatie toiletten 
In de zomervakantie worden 7 
toiletgroepen gerenoveerd in onze school.  
Dit was ook nodig en ouders hebben in 
tevredenheidonderzoeken regelmatig 
ongenoegen geuit over de situatie van de 
toiletten. We zijn blij dat de renovatie 

Wist-u-dat: 

• Het afgelopen weken erg warm was op school; 

• De gesprekken met de gemeente Heerlen over 
de temperaturen al lange tijd worden gevoerd; 

• Ouders een petitie gaan starten om hier vaart 
achter te zetten; 

https://www.heerlen-noord.nl/hln-bewonersenquete/


gerealiseerd gaat worden en we zijn 
benieuwd naar het eindresultaat. 

• We hier heel blij mee zijn; 

• U hierover meer hoort in september 2022; 
 

Belangrijke data 
 

• Vrijdag 22 juli t/m zondag 4 september : zomervakantie 

• Maandag 5 september: eerste schooldag 

• Woensdag 31 september: Informatiebijeenkomst VVE thuis 12:30u 

• Dinsdag 13 september: tandarts op school. 

• Donderdag 15 september: welkomstactiviteit 

• Vrijdag 16 September: Studiedag leerlingen vrij. 

• Dinsdag 20 september: verkiezingen leerlingenraad 

• Vrijdag 23 september: uitje met de bus 

• Week van 26 t/m 30 september: Schoolinloop 
 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie  
en tot 5 september! 

 


