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026-3118974

Datum: 12-6-2020
Onderwerpen:
- personele bezetting schooljaar 2020-2021;
- doorschuifmorgen;
- vragenlijst onderwijs op afstand.
Geachte ouders/verzorgers.
Het schooljaar gaat in sneltrein vaart voorbij. In deze extra nieuwsbrief informeren we u daarom alvast
over de personele bezetting voor het schooljaar 2020-2021. Hieronder vindt u de personele bezetting per
groep voor het schooljaar 2020-2021 op een rijtje.
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Onderwijsondersteuning
De formatieve ruimte voor onderwijsondersteuning door onze onderwijsassistenten blijven we
behouden in zowel de onderbouw als de bovenbouw. We gaan hier bovendien nog 0,4 fte (2 dagen)
onderwijsassistentie aan toevoegen. Deze ‘extra’ onderwijsondersteuning wordt met name ingezet in
de jaargroep 3. We hebben inmiddels een nieuwe onderwijsassistent aangenomen voor dit stukje
formatieruimte. Dit is juf Linde Wolters. In de vorige nieuwsbrief heeft zij zich al aan u voorgesteld.
De invulling ziet er als volgt uit:
-Juf Saskia Boone zal als leraarondersteuner (in opleiding) in groep 8B twee middagdelen in die groep
zijn. Juf Nancy is op maandag- en dinsdagmiddag vrij.
-Juf Agnes Janssen zal ook volgend schooljaar 2,5 dag werkzaam zijn binnen ons IKC, voornamelijk is zij
te vinden in de groepen 1-2.
-Juf Chantal Everts is onderwijsassistent in onze onderbouwgroepen gedurende drie hele dagen
-Juf Nikki Vermeulen is er ook volgend schooljaar gedurende drie hele dagen. Zij ondersteunt met
name in de onder- en middenbouw.
-Juf Linde Wolters komt ons team van onderwijsassistenten versterken. Zij zal vooral in groep 3 ingezet
worden, dit onder andere vanwege het feit dat groep 3 een grotere groep is. Juf Linde is er op
maandag en donderdag.
Juf Anje vervangt, net als dit schooljaar, op donderdag in verschillende groepen, zodat de leerkrachten
van de betreffende groepen o.a. administratieve klussen kunnen doen.
Schoolleiding en IB
Meester Stefan is in de regel op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag op school aanwezig. Onze
coördinator onderbouw, juf Linda Tiemes, is van maandag t/m vrijdag op school aanwezig. Zij heeft op
woensdag haar ambulante dag en wordt dan vervangen door juf Hanna Christen. De
bovenbouwcoördinator, juf Marcia, is in de regel op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag
en vrijdagmorgen aanwezig. Juf Marcia is naast bouwcoördinator, tevens leerkracht groep 8, IB-er
bovenbouw, gedragsspecialist en beeldcoach.
De onderbouw IB-er, juf Hanna Christen, is op dinsdag, woensdag en donderdag op school. Op
woensdag vervangt zij juf Linda Tiemes i.v.m. haar ambulante taken als onderbouw coördinator.
Onderwijs ondersteunend personeel
Gerard Willemsen is onze conciërge op di-wo-vr. John van Looijengoed is conciërge op maandag- en
donderdagmorgen. Brigit Meijsing werkt op dinsdag en donderdagmorgen als administratief
medewerker op ons IKC.

Doorschuifmorgen
Op woensdag 1 juli zullen de kinderen vast een uurtje ‘doorschuiven’ naar hun meester/juf voor
volgend schooljaar. Zo kunnen ze vast kennismaken en leren ze al een beetje wat er in het nieuwe
leerjaar allemaal op het programma staat. Nadere informatie hierover volgt nog in de eerstvolgende
nieuwsbrief (volgende week vrijdag).
Vragenlijst onderwijs op afstand
Vandaag ontvangt u (als het goed is) via uw mail een vragenlijst m.b.t. de periode van
afstandsonderwijs die achter ons ligt. Vanwege de coronacrisis moesten we gedurende een periode
van ongeveer zes weken de schooldeuren geheel gesloten houden. Gelukkig is dat inmiddels weer
veranderd en zijn onze schooldeuren weer geheel geopend voor onze kinderen.
Om van de afgelopen periode te kunnen leren, vinden we het belangrijk om van u te weten wat uw
beeld is over de periode van het afstandsonderwijs (dus vooral de eerste periode dat we volledig dicht
waren en alleen afstandsonderwijs konden verzorgen). Wat vond u van de communicatie? Hoe
verliepen de contacten met ons IKC. Hoe ging het met de ontwikkeling van uw kind(eren)? Vragen die
wij graag aan u willen voorleggen om er van te kunnen leren.
Hopelijk kunt u ongeveer 10 minuten van uw tijd vrijmaken om deze vragenlijst te beantwoorden.
Uiteraard worden de gegevens anoniem verwerkt en zullen we u t.z.t. ook terugkoppeling geven van
de uitkomsten middels onze nieuwsbief. Bij vragen hierover kunt u uiteraard altijd even telefonisch
contact opnemen met mij. Mailen mag ook: directie@ikc-debrug.nl
Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.

namens het team van IKC De Brug wens ik u alvast een heel prettig weekend,
Hartelijke groet,
Stefan de Jonge
directeur

