Beste ouders,
De groepsindeling voor volgend schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:
Groep Leerkrachten & werkdagen Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.
1/2a
Juf Anneke van Heuvelen
(ma, do)
Juf Leuntje Schaap
(di, wo-mo, vr-mo)
Geen bijzonderheden.
1/2b
Juf Marilise de Leede
De instroomgroep van de school. Deze groep begint klein en in de loop
1c
Juf Madelijne Haasnoot
van het schooljaar stromen steeds meer 4-jarigen in tot 1 juni. Nieuwe
(ma, di, wo-mo)
leerlingen die 1 juni of daarna 4 jaar worden, stromen in na de
Juf Hannah van der Ende
zomervakantie van 2023.
(do, vr)
Geen bijzonderheden.
3
Juf Marjan Hoek
(ma, vr-mo)
Juf Gerdien van Marsbergen
(di, wo-mo, do)
Juf van Egmond doet op dinsdag ondersteunende werkzaamheden voor
4
Juf Trea van Egmond
groep 4 (en 3).
(ma)
Juf van der Meij is gewoon juf Aliede Schuitemaker, maar vanaf haar
Juf Aliede van der Meij
huwelijk op 7 juli a.s. is het dus juf van der Meij. Zij doet op maandag
(di t/m vr.mo.)
ondersteunende werkzaamheden voor groep 4 (en 3).
Geen bijzonderheden.
5a
Juf Julia Guijt
(ma t/m vr)
Juf Haasnoot is een nieuwe juf en zit in een leer-werk-traject van de
5b
Juf Annemarie Haasnoot
PABO en zal tot de meivakantie in groep 5b zijn.
(ma, di)
Juf ten Hove ondersteunt juf Haasnoot en ook juf Nijgh waar nodig,
Juf Rianda ten Hove
totdat zij met zwangerschapsverlof gaat half november.
(wo-mo)
Juf Nijgh zit eveneens nog steeds in een leer-werk-traject van de PABO
en gaat met haar groep mee gedurende het hele schooljaar.
Juf Hannah Nijgh
Er zitten op woensdagen vanaf december en op maandag en dinsdagen
(do, vr)

6a

6b

7

8a

8b

Juf Joke de Vries
(ma, vr)
Juf Noa Guijt
(di, wo-mo, do)
Juf Marja Bregman
(ma, di, wo.mo.)
Juf Willemieke van Rijn
(do, vr)
Meester Bert Aandewiel
(ma, di, wo-mo)
Juf Daniëlla Teuwisse
(do, vr)
Juf Kristy van der Zalm
(ma, di, 50% wo-mo)
Meester Johan Haasnoot
(50% wo-mo, do, vr)
Meester Robert ter Heide
(ma, di, wo.mo., do)
Juf Diana Westhuis
(vr)

vanaf de meivakantie nog “gaten” vanwege het verlof van juf ten Hove.
Zodra hier een oplossing voor is, geven we dit uiteraard zo spoedig
mogelijk door.
Juf Noa Guijt is een nieuwe juf en komt van de Oranjeschool. Zij zit in
een leer-werk-traject van de PABO.
Juf Annelies Boogert ondersteunt waar nodig.

Geen bijzonderheden.

Juf Teuwisse – Lee A Fong vervangt juf Guijt die na de zomervakantie
nog bevallingsverlof heeft en daarna gedeeltelijk ouderschapsverlof.

Vanaf de kerstvakantie werkt juf Janine Guijt op donderdag
en vrijdag in groep 7.
Geen bijzonderheden.

Geen bijzonderheden.

Overige inzet van medewerkers:
Functie / Taak
Medewerker + werkdagen
Onderwijsassistent
Juf Liane Harrison
(di-mo, wo-mo, do-mo)
Onderwijsassistent

Meester Daan van Rijn

Onderwijsondersteuner Juf Kristel Teuwisse
(di, wo-mo, do)
Ondersteunende
leerkracht

Juf Daniëlla Teuwisse
(ma, do, vr)
Juf Anouk van der Zwan
(ma, di, wo / v.a. nov. ’22)
Juf Janine Guijt
(do / nov – dec. ’22)
Juf Joke de Vries
(do)

Gymleerkracht
Leerkracht Plusklas

Meester Paul van Leeuwen
(di, vr)
Juf Corrie van Duijn (do)

Intern Begeleider
groep 1 t/m 4

Juf Cora Zuijderduijn
(di, do)

Intern Begeleider
groep 5 t/m 8
RT-er

Juf Annelies Boogert
(di, wo-mo, do)
Juf Diana Westhuis
(ma.mi., di.mo.)
Meester Ger van Egmond
(do, wo.mo.)

ICT-er

Directie

Meester Kees Westhuis
(ma-mo, di-mi, do-mo,
vr-mi / 50% van de wo.mo.)
Meester Johan Haasnoot
(ma, di, wo.mo.)

Bijzonderheden
Juf Harrison krijgt vooral RT-werkzaamheden in
groep 1 en 2. RT = Remedial Teaching, ofwel
kortweg “bijles”.
Meester van Rijn krijgt vooral RT-werkzaamheden
voor groep 3 t/m 8. Hij gaat dit in 2022-2023
fulltime doen.
Een onderwijsondersteuner is een
onderwijsassistent met lesgevende taken voor alle
groepen.
Naast juf van Egmond, juf Schuitemaker, juf ten
Hove en juf Boogert (die ondersteunend zijn naar
m.n. hun eigen groep), is juf Teuwisse breed
inzetbaar vanaf de kerstvakantie.
Vanaf ongeveer begin november komt juf van der
Zwan terug van zwangerschapsverlof. Zij heeft tot
de meivakantie op maandag ouderschapsverlof.
Ook juf Janine Guijt komt ongeveer begin
november terug van zwangerschapsverlof. Zij heeft
in november en december op vrijdag
ouderschapsverlof.
Het gymrooster voor groep 3 t/m 8 volgt z.s.m.
Geen bijzonderheden. Blijft hetzelfde als in 20212022.
Juf Zuijderduijn gaat ook in schooljaar 2022-2023
een dag meer werken om zo de hulp en
ondersteuning aan groep 1 t/m 4 (was voorheen
t/m 3) goed te kunnen regelen.
Tevens ondersteuning richting leerkrachten
groep 6a.
Geen bijzonderheden
Meester van Egmond zorgt ervoor dat alles wat op
elektriciteit werkt, goed blijft werken, maar pakt
ook allerlei organisatorische zaken aan. Dit doet hij
overigens op dinsdag op de Oranjeschool.
De genoemde werk-dagdelen van de directeur
worden zo veel mogelijk aangehouden, maar
kunnen hier en daar wel eens afwijken door
afspraken. De andere dagdelen werkt hij als
directeur op de Oranjeschool.
Adjunct-directeur Johan Haasnoot is ook op
donderdag en vrijdag na schooltijd aanspreekbaar
als adjunct.

Nieuwe en vertrekkende teamleden
Langs deze weg heten we juf Annemarie Haasnoot en juf Noa Guijt nog eens hartelijk welkom op
school en we wensen hen veel succes en zegen toe.
Wie de lijst vergelijkt met dit schooljaar, heeft opgemerkt dat juf Caroliene van der Meij, juf Diana
Kloos en juf Geerthe Haasnoot ontbreken. Binnenkort moeten we helaas afscheid van deze
teamleden nemen. Juf Haasnoot gaat werken op de Groen van Prinstererschool. Daar werkte ze
overigens al twee dagen. Juf van der Meij en juf Kloos gaan zich fulltime aan het moederschap
wijden. We wensen alle drie alle goeds toe en Gods onmisbare zegen. Zowel juf van der Meij als juf
Kloos hebben trouwens aangegeven dat zij wel beschikbaar blijven voor af en toe een invalbeurt op
school. Dat is heel fijn!

Donderdagmiddag 25 juni hebben we als team ook afscheid genomen van juf Esther de Visser. Zij is
meer dan twee jaren lang afwezig geweest en herstel is helaas, ondanks alle inspanningen van de
kant van juf de Visser, te langzaam gegaan om dit schooljaar weer aan het werk te kunnen gaan in
het basisonderwijs. Ook haar hebben we veel succes en zegen toegewenst.
NPO
Ook in schooljaar 2022-2023 krijgen we nog geld van de regering om opgelopen achterstanden in de
coronatijd zo veel mogelijk weg te werken. Dit geld komt voort het uit zogeheten Nationaal Plan
Onderwijs. We gaan daar opnieuw ons best voor doen. In juli 2023 is het geld op en zullen de
contracten eindigen van de medewerkers die nu op de NPO-gelden staan. Dat is bij elkaar ongeveer
drie fulltime banen. Zoals het dus nu lijkt, hebben we voor schooljaar 2023-2024 minder geld voor
onderwijskrachten. We noemen het hier maar even, omdat we allemaal maar zo gewend kunnen
raken aan twee jaar achtereen een flinke financiële injectie. Die dus ook weer stopt helaas.
Brede instemming
Op maandag 30 mei heeft het team tijdens de teamvergadering ’s middags met deze groepsindeling
ingestemd en de Medezeggenschapsraad heeft dat op dezelfde avond gedaan.
Als er tijdens het lezen van dit bericht vragen bij u naar boven zijn gekomen, dan kunt u deze altijd
aan mij stellen via een parro-bericht of via de mail kees.westhuis@prohles.nl
Tot slot
Zoals het nu lijkt ziet “het plaatje” er goed uit voor volgend schooljaar. Tegelijk kan corona of iets
dergelijks kan zo maar weer roet in het eten gooien. Ook het lerarentekort blijft nog schrijnend. Een
week geleden had 60% van de scholen in Nederland de formatie (groepsindeling) rond voor volgend
schooljaar, met name door genoemd lerarentekort. We zijn dan ook heel blij en dankbaar dat de
formatie op de Rehobothschool in recordtijd (30 mei was een record) rond was, met voldoende
personeel. Vol vertrouwen kijken we uit naar een goed nieuw schooljaar.
Hartelijke groet,
namens het team,
Kees Westhuis

