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 Nieuwsblad  

24-6-2022 

 

In dit nummer 

• Formatie voor schooljaar 2022-2023 

• Porfoliomiddag (ouders welkom!)  

• Nieuws van de MR 
 

Op de kalender 
• VRIJ 1 juli – Portfoliomiddag (ouders welkom van 

13:45 – 14:15)  

• DI 5 juli – MR  

• DO 7 juli – OV  

• Week 11 en 18 juli – Ontwikkelgesprekken 

• DO 14 juli – Kennismaken nieuwe stamgroep  

• VR 15 juli – 13:00 uur  
Ieder Kan Wat Show (ouders welkom!)  

• MA 18 juli – Musical schoolverlaters (ochtend voor 
school + avond)  

• WOE 20 juli - Schoolverlaters om 11 uur op school 
Musical schoolverlaters avond in den Brink 

• DO 21 juli - Schoolverlaters vrij 

• VRIJ 22 juli – START ZOMERVAKANTIE  

 

Formatie schooljaar 2022-2023 
 
Met trots kunnen we zeggen dat we de bezetting van ons team ook voor het schooljaar 2022/2023 weer helemaal 
rond hebben gekregen. We hebben fijne nieuwe collega’s mogen verwelkomen op onze mooie plek, die samen 
met ons gaan bijdragen aan betekenisvol en eigentijds onderwijs.  
 
Invulling van de formatie  
De invulling van onze formatie hebben we tactisch bekeken. Op veel dagen is er een persoon(personen) ambulant 
(ze werken op dat moment niet direct in een stamgroep, maar doen andere taken), net als dit schooljaar. Zo 
hebben we dit huidige jaar - als één van de weinige scholen van Delta onderwijs - geen gebruik hoeven maken van 
externe invalkrachten en hebben we alles steeds intern kunnen opvangen met de collega’s die een dag ambulant 
werken. Dit zorgde voor rust, ritme en duidelijkheid. Het onderwijs zoals de kinderen gewend zijn kon dan op die 
momenten doorgang vinden.  
 
Opvang en Onderwijs in één doorgaande lijn 
We vinden het belangrijk dat er een warme overgang is tussen voor- en na schooltijd. We werken nauw samen 
met juf Ingrid en juf Maya (SKO). Zo doet juf Maya ook veel mee in de groepen als ondersteuning (als 
leerkrachtondersteuner) en is er met hen regelmatig overleg over afstemming van ritmes en routines binnen de 
Achthoek. Juf Maya en juf Ingrid kennen onze kinderen dan ook goed en kunnen daardoor ook buiten de 
schooltijden inspelen op de behoeften van een kind.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Unit 1  
Voorschool Juf Marjolein Juf Marjolein  Juf Marjolein Juf Marjolein 
Stamgroep  
Groen  

Juf Petra Juf Petra Juf Petra Juf Petra Juf Petra 

Stamgroep  
Oranje 

Juf Rozanne Juf Rozanne Juf Rozanne Juf Rozanne Juf Rozanne  

• Juf Maya is in de ochtend (ma, woe, do, vrij) aanwezig voor de ondersteuning in unit 1 of vervanging 
 

 

http://www.de-achthoek.nl/


Brede dorpsschool De Achthoek / Houtse Heuvel 3  4911 AT Den Hout /  0162-455472 / www.de-achthoek.nl 

 

 

Unit 2 
Stamgroep  
Rood  

Juf Rayette Juf Rayette  Juf Anita Juf Anita Juf Rayette 

Stamgroep  
Blauw   

Meneer  
Matthieu 

Meneer 
Matthieu 

Meneer 
Matthieu 

Meneer  
Matthieu 

Meneer 
Matthieu 

• Suzan is in de ochtenden aanwezig voor ondersteuning in unit 2 en in de middag als intern ondersteuner, 
directieondersteuning of vervanging 
 

Unit 3 
Stamgroep  
Zilver  

Juf Joyce Juf Joyce Juf Joyce Juf Joyce Juf Joyce  

Stamgroep  
Paars 

Juf Femke Meneer Martin Meneer Martin Meneer Martin Juf Femke 

• Op maandag- en vrijdagochtend is meneer Martin buiten de groep beschikbaar voor ondersteuning of 
vervanging  

• Juf Femke is op dinsdag buiten de groep beschikbaar voor ondersteuning in unit 3 en directieondersteuning of 
vervanging 

Ondersteuning  
Interim directeur Dagen nog 

afstemmen 
 
 
 

   

Intern 
ondersteuner (IO) 

Ochtend unit 2 
Middag IO 

Ochtend unit 2 
Middag IO 

Ochtend unit 2 
Middag IO 

Ochtend unit 2 
Middag IO 
 

Ochtend unit 2 
Middag IO 
 

Administratieve 
kracht 

  Juf Jolanda Juf Jolanda  

SuperSjef 
Meneer Sjef  

Wisselend per 
dag/week  

    

Juf Anne  
Vrijwilligster 

   Hele dag  
Is ondersteuning 
van Jolanda en 
Sjef  

 

Juf Maya  
Leerkracht-
ondersteuner 

Ochtend unit 1 
 
Middag 
Wereldwijs 

 Ochtend unit 1 Ochtend unit 1 
 
Middag 
Wereldwijs 

Ochtend unit 1 
 
Middag 
Wereldwijs 

 
De leerlingverdeling over de groepen volgt maandag 27 juni.  
 

 
Even voorstellen! 
 

Rayette Willemsen 
Ik ben 32 jaar en ik woon in Oosterhout samen met mijn vriend 
en dochtertje Nine van 8 maanden. Ik heb 10 jaar ervaring 
opgedaan in het speciaal basisonderwijs en heb hiervoor 
gewerkt op een kleinschalige school in Dongen. Ik vind het 
ontzettend leuk om mee te gaan bouwen in unit 2 en kijk uit 
naar het nieuwe schooljaar.  
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Meneer Matthieu van IJserloo 
  
Afgelopen week heb ik het fijne bericht gekregen dat ik volgend schooljaar het team 
van de Achthoek mag komen versterken. Ik zal gaan werken als leerkracht in unit 2. 
Ik heb veel zin om op deze fijne school met de kinderen en de collega’s te gaan 
samenwerken.  
  
Samen met mijn vrouw en onze vier kinderen woon ik sinds kort in Oosterhout. 
Hiervoor woonden we in Middelburg. Ik heb ongeveer 13 jaar in het VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs) gewerkt, altijd als groepsleerkracht. Nu maak ik de overstap naar 
het basisonderwijs.  
  
Ik hoop jullie na de zomer te ontmoeten! 
 

 
 
Sjaak Pex 
Toen mij werd gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief heb ik 

natuurlijk meteen JA gezegd. Hierbij wil ik graag even in het kort vertellen wie 

ik ben en wat mijn werkzaamheden zijn. 

Ik ben Sjaak Pex, 64 jaar jong, getrouwd, wij hebben een zoon van 33 jaar en 

een dochter van 30 jaar en wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-

Holland). 

Na het behalen van mijn diploma Groepsleerkracht in 1980 ben ik gestart op 

basisschool Petrus Canisius/De Regenboog in de wijk Laakkwartier in Den 

Haag. In 1985 ben ik op deze schooldirecteur geworden. Vanaf december 

1999 tot 1 mei 2021 heb ik bij de Westlandse Stichting voor Katholiek 

Onderwijs (WSKO) gewerkt. In eerste instantie als directeur van basisschool Verburchhof in Poeldijk en vanaf 1 

augustus 2008 tot 1 mei 2021 als interim-directeur binnen deze Stichting. Tijdens deze interimperiode heb ik op 

een tiental basisscholen gewerkt met verschillende onderwijsconcepten. Inhoudelijk voor mij een rijke 

leerervaring. 

Maar na zo’n lange tijd bij één schoolbestuur, had ik ook nog de ambitie om als interim-directeur te gaan werken 

maar nu op zzp basis (zelfstandige zonder personeel). 

Al vrij snel kwam ik in contact met Delta-Onderwijs. Binnen deze organisatie ontstond vanaf 1 november 2021 tot 

de zomervakantie 2022 een interim-functie op basisschool De Meander in Oosterhout. Na een prettig gesprek met 

een delegatie van het team en MR heb ik ja gezegd tegen deze opdracht. Vol enthousiasme ben ik aan de slag 

gegaan en uiteindelijk kan ik met een ‘gerust hart’ de school overdragen aan een nieuwe directeur. 

Aangezien ik werken bij Delta-Onderwijs als prettig ervaar, heb ik bij het College van Bestuur van Delta 

aangegeven ook na de zomervakantie beschikbaar te zijn. Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan over het interim-

directeurschap van Brede Dorpsscholen St-Jan en de Achthoek. Na dit gesprek heb ik kennis gemaakt met beide 

teams en heb ik gesproken met de medezeggenschapsraden. Wat mij direct opviel tijdens deze gesprekken was de 
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grote betrokkenheid van eenieder bij de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling. Betrokkenheid staat ook bij mij hoog 

in het vaandel, vandaar dat ik snel een besluit kon nemen. 

Vol enthousiasme zal ik vanaf 1 augustus het stokje overnemen van Nici Schwandt. 

In ieder geval zal ik voor de zomervakantie nog even kennis komen maken met de kinderen. Misschien ontmoeten 

wij elkaar dan ook, maar mocht dit niet het geval zijn dan wens ik jullie nu alvast een fijne zomervakantie. 

 
 

Nieuws van de MR 
 
Notulen van bijeenkomst 24-5   

• Het team en de MR hebben kennisgemaakt met de interim directeur, meneer Sjaak. We zijn 
enthousiast over zijn kennis en kunde en hebben vertrouwen in een goede samenwerking. We 
gaan samen met hem het traject voor een nieuwe eindverantwoordelijk schoolleider 
voorbereiden.   

• De MR is geïnformeerd over de formatie en de gang van zaken hierover.  De mr steunt het 
voorstel en is blij dat de formatie op deze wijze is ingevuld.  

• De Ouder geleding van de MR heeft voorafgaand aan deze bijeenkomst het intern 
kwaliteitsonderzoek ingezien en de Personeelsgeleding van de MR heeft antwoord gegeven op 
enkele verduidelijkingsvragen.  

• Door de directie is Het document ‘oudertevredenheidsonderoek’ En stand van zaken NPO gelden’ 
toegelicht  

• Het document ‘auditverslag op de Achthoek’ is besproken en de ontwikkelingen nemen we mee 
in de ambities in ons jaarplan. Dit gaat o.a. over het werken met EDI (instructiemodel).  
 
Agenda bijeenkomst 5-7   

• Vaststellen van de Schoolgids voor 2022-2023  
• Vaststellen van de kalender (urenberekening)   
• Schoolplan en ambities 2022-2023  
• Jaarverslag MR 2021-2022  

Portfoliomiddag  
 
Onze portfolio’s zijn weer gevuld! Samen met de 
kinderen hebben we de ontwikkelingen van de afgelopen 
tijd weer verzameld in het portfolio. Vol trots willen we 
deze aan jullie presenteren op vrijdagmiddag 1 juli.  
Jullie (of eventueel opa’s/oma’s) zijn van 13:45 tot 14:15 
uur welkom tijdens dit inloopmoment. Je hoeft je 
hiervoor niet aan te melden.  
 
Jullie kind zal het portfolio presenteren en de 
leerkrachten lopen rond om eventuele vragen te 
beantwoorden. 
In het ontwikkelgesprek zullen we samen dieper ingaan op alle ontwikkelingen.  
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We vinden het superfijn om jullie weer in de school te mogen zien en maken van deze momenten graag 
gebruik om jullie weer te spreken.  
 
De kinderen bereiden dit portfoliomoment met de stamgroepleerkracht voor en oefenen dit samen. De 
kinderen waarvan geen ouders kunnen komen kijken, zullen hun portfolio’s aan elkaar presenteren en 
de leerkrachten zullen deze kinderen tot 14:15 uur uiteraard gewoon in de klas begeleiden.  
 
De schoolverlaters zullen deze portfolio presentatie nu niet mee doen. Zij krijgen hun portfolio na de 
afsluiting van de musical mee naar huis met een eindpresentatie. De schoolverlaters zullen ook tot 14.15 
uur gewoon op school in de groep blijven.  
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