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Afscheid teamleden 
 

Meester Jordi  
 

Afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier op De Broederschool gewerkt. Hier komt een 

einde aan, omdat ik volgend schooljaar zal starten als directeur op basisschool De kleine 

wereld in Vaals en basisschool Op de top in Vijlen. Ik kijk hier erg naar uit, maar zal de sa-

menwerking met het team, de ouders en de leerlingen van De Broederschool zeker gaan 

missen. Hier wil ik jullie langs deze weg voor bedanken! Voor nu wens ik jullie allemaal een 

fijne vakantie. 

 
Meester Martijn  

 
Allereerst wil ik de ouders, collega’s en de leerlingen bedanken voor dit geweldige 
schooljaar. Ik heb afgelopen jaar in alle groepen met heel veel plezier gewerkt.  
Maar helaas moet ik jullie na 1 jaar alweer gaan verlaten. Doordat ik in Den Bosch ga 
wonen en ga werken en hierdoor ga verhuizen zal ik volgend jaar niet meer werkzaam 
zijn op de Broederschool.  
Ik wens jullie een hele fijne vakantie en veel plezier volgend schooljaar. En nogmaals 
bedankt voor dit fijne jaar!  
 

 
Juf Vera 

 
Ik heb het afgelopen schooljaar met heel veel plezier stage gelopen op de Broederschool 

in groep 1/2 A. Het was een gezellig en leuk jaar waarin ik fijn heb kunnen samenwerken 

met de leerlingen, ouders en collega’s én een jaar waarin ik ben geslaagd! Ik ga volgend 

schooljaar aan de slag als leerkracht van groep 1-2 op BS de Schakel in Heerlen.  

Ik wens iedereen heel veel succes, geluk en gezondheid in de toekomst. Maar eerst…. Een 

hele fijne vakantie. Geniet ervan, jullie hebben het verdiend! 

 

 

Welkom teamleden  
 

Juf Nicole  
 

Velen kennen mij vanuit de oudervereniging, maar ik wil me toch nog even officieel 
voorstellen. Mijn naam is Nicole Arets en ik ben 36 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb 2 
jongens Joris en Luuk. In mijn vrije tijd ben ik veel op de voetbalvereniging te vinden en 
vind ik het leuk om naar de wedstrijden van de jongens te gaan kijken. Als ik thuis ben, 
lees ik graag een boek of kijk een leuke serie op televisie.  
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest binnen de zorg en vanaf februari 2019 ben 
ik werkzaam op de Broederschool. Vanaf het nieuwe schooljaar zal ik 4 dagen per week 
gaan werken op de Broederschool in unit 1 groep 1-2 als onderwijsondersteuner. Ik heb 

ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging.  
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Maar eerst even goed uitrusten en genieten van de vakantie! Ik wens jullie dan ook een heerlijke vakantie 
toe, veel zonneschijn en veel genieten van de leuke dingen. 
Groetjes juf Nicole 
 

Juf Anke  
 

Mijn naam is Anke Brouwers en ik word 23 juli 20 jaar. Komend schooljaar ben ik vierde-
jaars PABO student en ga ik mijn avontuur starten op de Broederschool in groep 6. Het 
eerste half jaar ben ik er elke donderdag, afgewisseld met stageweken. Rond februari 
start mijn LIO periode en zal ik er elke week zijn van maandag tot donderdag. Hier kijk ik 
al erg naar uit. Ik hou erg van tekenen, muziek luisteren, winkelen en series kijken. Ik ben 
creatief en ik wil dit ook graag laten terugkomen in mijn lessen.  

Ik hoop op een erg leuk en leerzaam schooljaar. Het lijkt mij erg leuk om iedereen binnenkort te ontmoe-
ten. 
 

Fijne vakantie allemaal en tot volgend schooljaar! 
 

Juf Nicole  
Hallo allemaal! De meeste kinderen kennen mij al, maar ik zal mijzelf nog even voor-

stellen. Ik ben Nicole Slangen. In januari ben ik al even op de Broederschool geweest als 

vervangster voor juf Chantal. Het komend schooljaar zal ik werkzaam zijn in groep 3/4 

samen met juf Silvia. Ik heb er al zin in! Buiten schooltijd ben ik getrouwd met Arno en 

hebben wij twee kinderen, Aylean, van 10  jaar en Jesse van 5 jaar. In mijn vrije tijd ga 

ik graag leuke dingen doen met mijn gezin of met vriendinnen. Theater, wandelen, ter-

rasje, lekker samen koken; kortom genieten van het leven. Ook houd ik erg van reizen. 

In de wintermaanden kan ik genieten van een goed boek onder een lekker warm de-

kentje. Naast alle gezelligheid thuis, hoop ik dat ik dit ook bij jullie mag vinden, het ko-

mend schooljaar. Fijne vakantie en tot snel! Groetjes Juf Nicole 

 

Juf Gillian 
 
Lieve kinderen en ouders van de Broederschool, 

 
Mijn naam is Gillian Garritzen, ik ben 30 jaar en woon in Hoensbroek samen met mijn dochtertje van 3. Ik 
kijk graag Formule 1 en voetbal, ben gek op lekker eten en hou wel van een concert of festival op zijn tijd.  
Afgelopen jaar heb ik de opleiding tot adjunct-directeur gevolgd in Eindhoven. 
Na 8 jaar op BS St. Paulus (Heerlen) gewerkt te hebben, voelde ik dat ik toe was aan een nieuwe omgeving. 
Ik heb op de Paulus alle groepen lesgegeven, was de gedragsspecialist en ben hierna als IB-er aan de slag 
gegaan. Komend schooljaar zal ik samen met juf Susanne en juf Anne gaan werken om alles in goede banen 
te leiden en zal ik op woensdag groep 7-8 lesgeven.  
Ik ga de kinderen van de Paulus enorm missen, maar ik wil jullie ook heel graag leren kennen en mij inzet-
ten om jullie toekomstdromen te laten uitkomen. 
Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en verheug mij op de komende periode. 
Op naar een fijne samenwerking! 
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Groepsindeling schooljaar 2019-2020 
 

Volgend schooljaar zullen wij starten met 7 groepen.  

Onderbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuner 

Groep 1-2a Juf Vivian (ma-wo-do-vr) 
Juf Silvia (di) 

Juf Nicole A. 

Groep 1-2b Juf Yade 

Middenbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuner 

Groep 3- 4a Juf Chantal (ma t/m vr) Juf Jamila (ma-di-do-vr) 
Meester Tim (wo) Groep 3- 4b Juf Nicole S (ma-di-vr) 

Juf Silvia (wo-do) 

Groep 5 Juf Pascal (ma t/m vr) 

Bovenbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuner 

Groep 6 Juf Kelly (ma-di- 
Juf Wendy (wo do-vr) 
Juf Anke (Leraar in opleiding-LIO) vanaf febr. 
ma t/m do 

Meester Tim (ma-di-do-vr) 

Groep 7/8 Juf Sanne (ma-di-do-vr) 
Juf Gillian (wo) 

 
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2019-2020 
 

Vakanties schooljaar 2019-2020 
 

Herfstvakantie 14.10.2019 t/m 18.10.2019 

Kerstvakantie 23.12.2019 t/m 03.01.2020 

Voorjaarsvakantie 24.02.2020 t/m 28.02.2020 

Meivakantie 20.04.2020 t/m 01.05.2020 

Zomervakantie 13.07.2020 t/m 21.08.2020 

Studiedagen schooljaar 2019-2020 
 

Woensdag 09.10.2019  

Donderdag 05.12.2019  

Dinsdag 18.02.2019  

Vrijdag 10.04.2019  

Maandag 04.05.2020  

Donderdag 25.06.2020  

Vrije dagen 
 
 

Vrije middagen leerlingen (studiemiddag 
team). School uit om 12.15 uur 

Maandag     13.04.2020 Vrijdagmiddag 06.09.2019 

Dinsdag        05.06 2020 Vrijdagmiddag 20.09.2019 

Donderdag  21.05.2020 Vrijdagmiddag 11.10.2019 

Vrijdag         22. 05.2020 Vrijdagmiddag 01.11.2019 

Maandag     01.06.2020 Vrijdagmiddag 29.11.2019 

Donderdag  25.06.2020 Vrijdagmiddag 20.12.2019  

Vrijdag         10.07.2020 Vrijdagmiddag 31.01.2019 

 Vrijdagmiddag 21.02.2020 

 Vrijdagmiddag 20.03.2020 

 Vrijdagmiddag 09.04.2020 

 Vrijdagmiddag 29.05.2020 

 Vrijdagmiddag 19.06.2020 
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Directievoering Broederschool 
Juf Susanne zal werkzaam blijven als directeur op de Broederschool én op BS de Wegwijzer (Zeswegen). 
Daarnaast zal ze een aantal taken gaan uitvoeren voor Cluster Heerlen 1. In dit Cluster werken Innovo scho-
len samen. Dit zijn: Bs de Horizon- BS Eikenderveld- BS de Schakel- BS St. Paulus- BS de Windwijzer- BS 
Franciscus (Brunssum). Juf Anne zal werkzaam blijven als adjunct-directeur en Intern Begeleider. Juf Anne 
zal zich richten op de onderwijskundige zaken en de leerlingen zorg. Op woensdag zal juf Kelly ook taken 
uitvoeren m.b.t. de leerlingenzorg.  
Met ingang van volgend schooljaar zal juf Gillian Garritzen werkzaam zijn als adjunct directeur. Zij zal zich 
gaan bezig houden met organisatorische zaken en daarnaast taken gaan invullen voor Cluster Heerlen 1. 
 
 

Terugblik schooljaar 2018-2019 
 

We kunnen terugkijken op een succesvol schooljaar waarin we een aantal mijlpalen hebben bereikt: 
 

Goede beoordeling van inspectie- 

tv optreden in de Lang Leven de Muziekshow- 

Broederschapsfeest- Veel nieuwe aanmeldingen 

Veel nieuwe ouders in de Oudervereniging 

Goede resultaten 
 
Daarnaast hebben we afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan vier pijlers:  

 Onderwijs Anders Organiseren 
 Onderwijsleerproces 
 Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
 Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

We laten u nu weten hoe tevreden we zijn over de stappen die we hebben gezet. 
 
 

Onderwijs Anders Organiseren 
We zijn zeer tevreden over de stappen die we hebben gezet. We hebben meer gedaan dan 
we vooraf hadden gepland. Dit komt mede door het contact met BS de Wegwijzer waar-
door ontwikkelingen worden gedeeld en na een bezoek van de leerkrachten van de unit 3 

zijn er versneld stappen gezet. 
In unit 1 zijn er ook versneld stappen gezet mede door de inspiraties die de leerkrachten hebben opge-
daan tijdens de Innovo scholentour. Door de beschikbaarheid van de LIO-leerkracht is er ruimte ge-
weest om deze versnelde stappen te zetten.  

 
 

 

Dit is zichtbaar voor de leerlingen: 

  
Werken op het leerplein 
Taal-en rekenklas groep 

1-2 
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Weektaak 
 
 
 
 
 

  
 

Blokuur 
 
 
 

  

Regels en afspraken 
op elke (werk)plek 

 
 
 

 

Tevredenheid: Onderwijsleerproces 

We zijn zeer tevreden over de stappen die we hebben gezet. We hebben een inspectiebe-
zoek gehad op VVE – beleid in de groepen 1-2 en hierbij hebben we op alle 7 de onderde-
len goed gescoord. Het systeem van kwaliteitszorg en onderwijsleerstofaanbod in de ove-
rige groepen van de school wordt op dezelfde manier voortgezet en hierin hebben we de 

bevestiging gekregen dat we de juiste zaken op een kwalitatief goede manier oppakken.  
De beoogde  resultaten t.a.v. Next level, m.b.t. de hogere uitstroom hebben we niet bereikt. Hiervoor 
was de periode te kort en was er te weinig tijd beschikbaar. We zien bij de deelnemers wel een enorme 
voortuitgang in sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen zijn beter in staat om verbindingen aan te 
gaan en hebben een positiever zelfbeeld ontwikkeld omdat de motivatie voor school is toegenomen. 
Dit vormt voor ons een succesfactor om verder motivatiegericht onderwijs aan te bieden in de vorm 
van IMC-basis.  
 
 

Dit is zichtbaar voor de leerlingen: 

 

Effectieve les m.b.v. 
wisbordjes 
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Blokuur 

 

 

Krachtige leeromgeving 

 

 

 

 

 

  Hoogbegaafdheid 

 
 

 

 

Executieve 

functies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschoolse aanbod 

 

 

 

Taalstimulering 
Schakelklas 

 

 

Tevredenheid: PLG Ouderbetrokkenheid 

We zijn heel tevreden over de stappen die we hebben gezet maar realiseren ons dat dit niet al-
tijd makkelijk is geweest. De situatie binnen de oudervereniging heeft tot spanningen geleid 
waarbij de directie uiteindelijk heeft moeten ingrijpen. Uiteindelijk heeft dit een positieve wen-
ding gegeven aan de invulling van het werk van de oudervereniging. De inbreng van de adjunct-

directeur zorgt voor vertrouwen en deze investering heeft zich geloond. Ook hier hebben we meer gedaan 
dan gepland: we hebben een kijkweek “Onderwijs Anders Organiseren” georganiseerd. Ouders hebben kun-
nen zien hoe we het onderwijs organiseren en staan hier heel positief tegenover.  
 
 

Dit is zichtbaar voor de leerlingen: 
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Kleuteringang aan 

voorzijde 
 

 

Startgesprekken 
 
 

 

 

Kijkweek voor ouders 

Inloop 

Ouderpanel 

 

 

Welkomstfeest 
 

 

Tevredenheid: Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

Inspecteur Van Herpt geeft aan dat de meest opvallende verandering op de Broe-
derschool de rust, de duidelijkheid en de structuur is. We zijn blij met dit compli-
ment maar anderzijds zijn we ons ook heel erg bewust ervan dat we dit moeten blij-
ven vasthouden. 
Binnen deze PLG zijn niet alle zaken behaald vanwege uitval van een leerkracht. 

Toename van het aantal incidenten op het einde van het schooljaar drukt ons met de neus op de feiten. 
We realiseren ons dat het kernwaardengericht onderwijs de bodem van ons bestaan vormt. 
“De harde wenerbodem van de aardbeientaart”.  
Willen we van de aardbeien en de slagroom kunnen genieten moeten we eerst zorgen dat de bodem 
goed is en blijft. Dit vraagt om inspanningen van ons allen. Feedback geven aan elkaar hoort hier ook bij 
als zichtbaar is dat iemand zaken anders doet dan afgesproken. Dit vraagt nog aandacht binnen het 
team.  
Dit schooljaar is er geen externe schorsing geweest. Drie keer was er sprake van een interne schorsing. 
Dit is een afname t.o.v. vorig schooljaar. 
 
 

Dit is zichtbaar voor de leerlingen: 

 
 

 

Handle 
with Care 
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Broederboekje 

 

 
 
 

Gebruik materialen 
 

Ook gedurende schooljaar 2019-2020 nemen de leerlingen geen materialen/ speelgoed/ telefoon mee naar 
school. Als er bepaalde materialen nodig zijn tijdens de les zal de leerkracht via ISY een verzoek doen om 
materialen mee te nemen. 
Bij de start van het schooljaar ontvangen alle leerlingen de materialen die ze nodig hebben om de lessen 
goed te kunnen volgen. Zo krijgen ze o.a. lesboeken, werkboekjes, schriften, potloden, kleurpotloden, stif-
ten, etc. van school. De leerlingen in de groepen 7 en 8 ontvangen ook een agenda van school. Deze materi-
alen ontvangen de leerlingen gratis!  
Als ouder/ verzorger hoeft u dus geen lesmaterialen of agenda te kopen want de leerlingen mogen deze 
niet mee naar school nemen. Indien de leerlingen wel materialen/ speelgoed meenemen worden deze be-
waard in de tas en nemen ze deze na schooltijd mee naar huis. 
Indien lesmaterialen, door een leerling, moedwillig kapot worden gemaakt,  zullen deze materialen op-
nieuw aangeschaft moeten worden.  Hiervoor gelden de volgende prijzen.  
 

Werkboekje taal/ rekenen € 5,- 

Kleurpotlodendoos € 3,- 

Zelfstandig werkblokje € 3,- 

Liniaal  € 1,- 

Schriftje € 1,- 

Pen € 1,- 

Gum € 0,50 

Potlood € 0,50 

 
We hebben dit afgelopen schooljaar nauwelijks hoeven toe te passen dus we hopen dat de leerlingen ook 
volgend schooljaar veel meesterschap laten zien en de schoolmaterialen op een correcte manier blijven ge-
bruiken.  
 

Nieuw meubilair en Prowise Borden 
 
 

In de zomervakantie zal er nieuw meubilair arriveren voor in de kleutergroepen en voor groep 3/4 B. Het 
nieuwe meubilair wordt in de vakantie geleverd.  
Ook zullen er 5 nieuwe Prowise borden worden opgehangen. 
 

Lokaal Vrije School 
 

Volgend schooljaar zal de Vrije School intrek nemen in het speellokaal van de Broederschool. Op basis van 
het leerlingenaantal per 01.10.2018 hebben we één lokaal teveel in gebruik en zijn we verplicht om een 
lokaal af te staan aan de Vrije School. Inmiddels hebben we veel meer leerlingen, maar de gemeen te 
baseerd zich op de taldatum van afgelopen jaar (01.10.2018). 
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Op de benedenverdiepining hebben we alle lokalen nodig en daarom is, in overleg met de Vrije School 
besloten om het speellokaal af te staan. We zijn nog in overleg met de gemeente Heerlen t.a.v. 
gymnastiekmogelijkheden van onze kleuters. 
 

Opening schooljaar 2019-2020 
Op maandag 19 augustus 2019 zullen wij om 8.30 uur het schooljaar buiten gezamenlijk openen. Iedereen is 

hierbij van harte welkom! Aansluitend is de eerste schoolinloop. Alle ouders/verzorgers zijn van harte wel-

kom om in een kijkje te komen nemen in de klas.  

Belangrijke data 
 

Donderdag 04 juli 2019    Laatste schooldag (vakantie start om 14.30 uur). 
Broederschool got Talent. 

Maandag 19 augustus 2019   Gezamenlijke start schooljaar 2019-2020 om 08.30 uur op  
      de speelplaats. 
      Aansluitend: schoolinloop voor alle ouders 
Vrijdag 30 augustus 2019   Welkomstfeest: 17.00-20.00 uur. 
2 t/m 20 september    Startgesprekken. 
 

Fijne vakantie 

Het team van de Broederschool wenst u allemaal een hele fijne vakantie. Tot maandag 19 augustus! 

 

 
 
 
 
 
 

 


