
Beste ouders, De groepsindeling / formatie voor volgend schooljaar         

2021-2022 ziet er als volgt uit: 

 

Groep Leerkrachten & 
werkdagen 

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 Dit is “gewoon” juf Perdok, maar op 9 juli a.s. trouwt zij met dhr. Marco 
de Leede. 

1c  Juf Kristel Teuwisse    
(ma, vr.mo.) 
Juf Hannah van der Ende 
(di, wo.mo., do) 
 
 
Vanaf enig moment in 
januari 2022: 
Juf Madelijne Haasnoot 
(ma, di, wo.mo.) 
Juf Hannah van der Ende 
(do, vr.mo.) 

In de eerste twee schoolweken doet juf Haasnoot samen met juf 
Teuwisse en juf van der Ende de instroomgroep. De laatste twee zijn 
nieuwe teamleden voor de Rehobothschool. Beide zijn officieel 
leraarondersteuner, met lesgevende taken. De instroomgroep begint 
met 8 leerlingen en blijft een half jaar vrij klein. Daarna stromen er 
vierjarigen meer en meer in tot 28 leerlingen. 
Juf van der Meij is tot de herfstvakantie op maandag en dinsdag 
aanwezig ter ondersteuning van de groepen 1 en 2. 
Juf Haasnoot gaat vanaf 13 september met zwangerschapsverlof en 
komt na de kerstvakantie weer terug in de instroomgroep (ma t/m wo). 
De werkdagen van juf van der Ende verschuiven dan naar do en vr.mo. 
Juf van der Meij gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof en 
komt na de voorjaarsvakantie weer op school om de kleutergroepen te 
ondersteunen. De tijd dat zij op school werkt, heeft juf van der Meij op 
vrijdagmiddag tijd als bouwcoördinator van de onderbouw (groep 1 en 
2), om ondersteunend bezig te zijn voor de teamleden in de onderbouw. 

3 Juf Trea van Egmond   
(ma, di) 
Juf Diana Kloos 
(wo.mo. t/m vr.mo.) 
Juf Kristy van der Zalm 
(wo.mo. / v.a. eind okt) 

Juf Kloos gaat eind oktober met zwangerschapsverlof. Zij wordt op de 
woensdagochtenden vervangen door juf Kristy van der Zalm en op 
donderdag en vrijdagmorgen door juf Marjan Hoek. Juf Kloos komt half 
maart weer terug in groep 3. Juf Hoek blijft het hele schooljaar 
verbonden aan groep 3. Rond de vervanging van juf Kloos ondersteunt 
juf Hoek de leerlingen en leerkrachten van groep 3. 

4a Juf Aliede Schuitemaker 
(ma t/m vr.mo.) 

Juf Schuitemaker is een vrij nieuw teamlid op de Rehoboth, hoewel zij al 
diverse malen invalwerk heeft gedaan in verschillende groepen op 
school en de laatste weken in juni/juli in plaats van juf van Delft is gaan 
werken, die half juni met pensioen is gegaan. 

4b Juf Rianda ten Hove 
(ma. t/m vr.mo.) 
Juf Hannah Nijgh 
(in toenemende mate de 
donderdag) 

Hoogstwaarschijnlijk op de donderdag wordt juf ten Hove meer en meer 
vervangen door juf Hannah Nijgh, die als afgestudeerd 
onderwijsassistent met de PABO-opleiding gaat beginnen en een werk-
leer-traject volgt. Juf ten Hove is dan op de achtergrond steeds ter 
ondersteuning voor groep 4b aanwezig, maar ook ter ondersteuning van 
de hele middenbouw (groep 3 t/m 5), waar zij bouwcoördinator van is. 
Zij heeft hier ook op vrijdagmiddag tijd voor. 

5a Juf Julia Guijt 
(ma t/m vr) 

Dit is “gewoon” juf Julia Verdoes die in dit schooljaar 2020-2021 ook al 
op de Rehoboth heeft gewerkt in groep 4a, maar inmiddels is getrouwd 
en nu juf Julia Guijt heet. 

5b Juf Anouk van der Zwan 
(ma, di, wo.mo.) 
Juf Gerdien van Mars-
bergen (do, vr) 

Geen bijzonderheden. 

6 Juf Marja Bregman 
(ma, di, wo.mo.) 
Meester Johan Haasnoot 
(do, vr) 

Geen bijzonderheden. 

7a Juf Joke de Vries 
(ma, do, vr) 
Juf Annelies Boogert 
(di, wo.mo.) 

Geen bijzonderheden. 



7b 
 

Meester Bert Aandewiel 
(ma, di, wo.mo.) 
Juf Janine Guijt 
(do, vr) 

Geen bijzonderheden. 

8 Meester Robert ter Heide 
(ma, di, wo.mo., do) 
Juf Diana Westhuis 
(vr) 

Geen bijzonderheden. 

 

Overige inzet van medewerkers: 

Functie / Taak Medewerker + 
werkdagen 

Bijzonderheden 

Onderwijsassistent Juf Liane Harrison Krijgt vooral RT-werkzaamheden in de middenbouw (= gr. 
3 t/m 5). RT = Remedial Teaching, ofwel kortweg “bijles”. 

Onderwijsassistent Juf Kristel Teuwisse 
(ma, vr) 

Juf Teuwisse werkt eerst in groep 1c op maandag en 
vrijdagmorgen. Vrijdagmiddag ondersteunt zij de hoogste 
groepen. Vanaf enig moment in januari, is zij op maandag 
en vrijdag inzetbaar als onderwijsassistent. 

Onderwijsassistent Juf Geerthe Haasnoot 
(do, vr) 

Juf Haasnoot is een nieuw teamlid. Zij werkt de 1e helft 
van de week op de Groen-van-Prinsterer-school en haar 
ondersteunende werkzaamheden komen vooral in de 
onderbouw te liggen. 

Onderwijsassistent Juf Hannah Nijgh 
(di) 

Ondersteunende werkzaamheden in de middenbouw op 
hoogstwaarschijnlijk de dinsdag. 

Ondersteunende 
leerkracht 

Juf Kristy van der Zalm 
(ma.mo., di, wo.mo.) 
Juf Willemieke van Rijn 
(do, vr) 
Juf Janine Guijt 
(di / 2e helft schooljaar) 

Voor de volledigheid: juf van der Zalm werkt ook nog een 
aantal maandagmiddagen. 
Juf van der Zalm en juf van Rijn verzorgen ondersteunende 
werkzaamheden richting groep 6 en 8. (Dit zijn samen met 
groep 3 de grootste groepen van de school.) 
Juf van Rijn gaat vermoedelijk vanaf de kerstvakantie met 
zwangerschapsverlof en komt of eind mei, of pas (met 
ouderschapsverlof) in schooljaar 2022-2023 terug. 

Gymleerkracht Meester Paul van 
Leeuwen (di, vr) 

Het gymrooster voor groep 3 t/m 8 volgt z.s.m. 

Leerkracht Plusklas Juf Janine Guijt (di) 
Juf Corrie van Duijn (di) 

Juf Guijt vervangt juf van Duijn tot de kerstvakantie i.v.m. 
zwangerschapsverlof. Daarna wordt juf Guijt ingezet ter 
ondersteuning van de midden- en bovenbouw. 

Intern Begeleider 
groep 1 t/m 4 

Juf Cora Zuijderduijn 
(di, do) 

Juf Zuijderduijn gaat in schooljaar 2021-2022 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. 

Intern Begeleider 
groep 5 t/m 8 

Juf Annelies Boogert 
(ma, do) 

 

Bouwcoördinator Juf Caroliene van der Meij 
Juf Rianda ten Hove 
Juf Annelies Boogert 

Zij hebben gemiddeld 2 uur in de week om bouwzaken te 
regelen. Juf van der Meij voor de onderbouw (gr. 1-2), juf 
ten Hove voor de middenbouw (gr. 3-5) en juf Boogert 
voor de bovenbouw (gr. 6-8). Ca. eens in de vijf weken 
komen de lijntjes in de bouwen samen in het 
ManagementTeam (MT). Dit zijn de bouwcoördinatoren 
samen met de directie. Vanuit het MT worden ook weer 
lijntjes uitgezet richting de bouwen. 

ICT-er Meester Ger van Egmond 
(do, wo.mo.) 

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. 

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

De genoemde werk-dagdelen van de directeur worden zo 
veel mogelijk aangehouden, maar kunnen hier en daar wel 
eens afwijken door afspraken. De ander dagdelen werkt hij 
als directeur op de Oranjeschool. 
Adjunct-directeur Johan Haasnoot is ook op donderdag en 
vrijdag na schooltijd aanspreekbaar als adjunct. 

 



 

Schooltaakverdeling 

Verder worden via de schooltaakverdeling, waar we op dit moment mee bezig zijn, allerlei 

coördinatoren aangesteld voor de vieringen, festiviteiten en bijzondere onderwijsactiviteiten die we 

volgend schooljaar op het programma hebben staan. 

 

Instemming van team & MR 

Op donderdag 17 juni heeft het team ’s middags met deze groepsindeling ingestemd en de 

Medezeggenschapsraad op 29 juni. 

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. 

 

Zwangerschapsverloven 

We zijn als team in ieder geval heel blij en dankbaar dat we ook voor volgend schooljaar de formatie 

voor schooljaar 2021-2022 helemaal rond hebben, waarbij iedereen taken heeft die bij hem of haar 

passen, ook qua werkdagen. En dat op voorhand al volledig is voorzien in de vervanging van vijf 

teamleden die met zwangerschapsverlof gaan, mag met recht een wonder heten. Net als de 

zwangerschappen zelf natuurlijk, dus geweldig mooi voor de leerkrachten die een kindje gaan krijgen 

in de loop van volgend schooljaar. 

 

Inzet gelden Nationaal Plan Onderwijs 

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat het woord “ondersteuning” nogal vaak is gevallen bij de 

groepsindeling en taakverdeling hierboven. Waarschijnlijk had u ook gehoord of gelezen dat dankzij 

het Nationaal Plan Onderwijs er duizenden euro’s voor twee schooljaren richting de basisscholen 

gaan. Met als doel om “achterstandssituaties”, waarbij de coronacrisis vermoedelijk de oorzaak is 

geweest, zo mogelijk in twee schooljaren weer in te lopen. De meeste basisscholen proberen daarom 

vooral door het aantrekken van leerkrachten en onderwijsassistenten “meer handen in de klas” te 

realiseren. Zo kan bijvoorbeeld een leerling of een groep(je) leerlingen uit de groep worden gehaald 

tijdens een bepaalde les en kan er apart intensief gewerkt worden aan datgene wat een leerling 

(nog) moeilijk vindt. Na schooltijd kan ook de groepsleerkracht worden ondersteund doordat het 

nakijken en analyseren van een toets wordt overgenomen door een ondersteunende leerkracht of 

onderwijsassistent. Op die manier krijgt de groepsleerkracht ook weer meer lucht om zich goed voor 

te bereiden op de nieuwe instructies op drie niveaus in de groep (de “weer-groep”, de “basisgroep” 

en de “meergroep”) die de volgende dag moeten worden gegeven. 

 

Vertrekkende en langdurig afwezige leerkrachten 

Juf Marjan van Delft is met pensioen gegaan en juf Mirthe van der Plas moest in haar vierde en 

laatste PABO-jaar “ook eens” naar een andere basisschool, hoewel we haar graag vast hadden willen 

houden voor de school.  

Juf Marjon van Duijn is inmiddels voor nu volledig afgekeurd voor de werkzaamheden op een 

basisschool. Alle hulp richting de juf en ook inspanningen van haar kant, gaven helaas niet voldoende 

herstel te zien. Een verschrikkelijk verdrietige zaak, want ze had zo graag met groepen kinderen 

willen blijven werken. We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst en bidden om Gods 

nabijheid en een goed verder herstel. 

Juf Esther de Visser werkt ook nog steeds hard aan herstel van een onfortuinlijke hersenschudding, 

maar herstel gaat tot nu toe heel langzaam. Juf Guijt-Verdoes is komend schooljaar, net als dit 

schooljaar, haar vervangster. 

 

 

 



Tenslotte 

Vol vertrouwen gaan we zo volgend schooljaar in. We hebben samen als ouders en 

onderwijskrachten veel werk te doen. Want ook opvoeden en begeleiden thuis is soms gewoon hard 

werken. Zeker tijdens die thuiswerk-periodes die we hebben gehad en mogelijk in de toekomst nog 

wel eens kunnen krijgen. Laten we hopen dit komend schooljaar ons bespaard blijft. Maar het blijft 

ook fantastisch werk om samen kinderen te mogen begeleiden op weg naar de volwassenheid op alle 

terreinen van hun leven. Vanuit de rust, de kracht, de wijsheid en hulp die we van de Heere God 

mogen ontvangen.  

 

Op naar de laatste schoolweken! 

 

Hartelijke groet, 

namens het team, 

Kees Westhuis  

 


