Bussum, juli 2016.
Beste ouders van de vrijeschool Michaël,
In deze brief willen wij u een beeld schetsen van de formatie in het
schooljaar 2016-2017.
Het volgend schooljaar staat sterk in het teken van een belangrijke stap in
het opvangen en reguleren van de leerlingengroei. Op 1 oktober van het
vorig jaar kwamen we op het leerlingenaantal van 260, dit zal naar
verwachting op 1 oktober van dit jaar nog weer verder stijgen. Landelijk
maken vrijescholen een sterke groei door, onze school krijgt hier
nadrukkelijk ook mee te maken. Ons streven is om indien mogelijk en
haalbaar zoveel mogelijk kinderen vrijeschoolonderwijs te bieden. In het
schooljaar 17-18 stromen twee klassen tegelijkertijd uit, de januariklas en de
oudste groep van de combiklas. Tegelijkertijd zijn er potentieel zoveel
toekomstige eerste klassers dat we twee eerste klassen kunnen vormen waar
ook een extra lokaal beschikbaar is als gevolg van de uitstroom.

Kleuterafdeling
In de drie kleuterklassen zijn als groepsleraren werkzaam Irma Millenaar,
Marit Brand en Edith Blom. Mary de Munck Mortier werkt als (bapo)vervanger
in de kleuterklas van Edith. Zij werkt daarnaast in de 2e helft van het
schooljaar drie dagen met de oudste kleuters. Eefje Leerink assisteert op
maandag en donderdag in deze klas. In de kleuterklas van Marit werkt Bea
Borren als (bapo)vervanger. Anemoon Middelman assisteert in deze klas op
maandag, donderdag en vrijdag, Eefje Leerink op dinsdag.
In de kleuterklas van Irma assisteert Raymond Deen drie dagen, op maandag,
donderdag en vrijdag.

Eerste klas
Jacqueline Homan en Annemeike Tinga gaan van klas 6 maar klas 1. Zij zijn
resp. maandag, dinsdag, woensdag en woensdag, donderdag en vrijdag
werkzaam zijn in deze klas.

Tweede klas
Suze Bakker werkt in deze klas samen met Marian van Vilsteren, zij zal 1 dag
in deze klas werkzaam zijn.

Derde klas
Karen Bosman werkt samen met juf Marian in deze klas.
Annemaaike Wagenaar assisteert in deze klas, daarnaast is zij ook
beschikbaar om in te vallen. Annemaaike zal in het komend schooljaar
starten met een zij-instroomopleiding aan de Vrijeschool Pabo in Leiden.
Vanaf de start kan zij daarmee als leraar worden aangesteld.

Vierde klas
Mariette Bolier werkt fulltime in deze klas. Zij wordt gedurende zes dagen
per jaar vervangen door Irma Zwanikken die ook assisteert in deze klas.

Vijfde klas
Jacqueline Vergeldt en Aretta van Hasselt werken in deze klas. Aretta
assisteert daarnaast in de klas.

Combi klas 6
Frans Joling werkt samen met Eugenie van Dijck in deze klas. Eugenie werkt
1 dag in de klas. Frans geeft daarnaast handvaardigheid, zie verder onder
vakleraren. Eugenie werkt daarnaast als intern begeleider, zie verder bij
ondersteuning. Irma Zwanikken assisteert in deze klas op di en vr.

Januariklas 6
Daphne Bont werkt fulltime in deze klas en krijgt assistentie van juf Marian
op de donderdag en van Rony Usenki en Irma Zwanikken op de dinsdag en
van juf Rony op de vrijdag.

Assistenten
In verschillende klassen zijn assistenten actief. Dit heeft oa met de grootte
van de klas te maken. Per klas worden de assistenten in het bovenstaande
genoemd. Assistenten zijn naast hun werk in een klas ook in andere klassen
inzetbaar, bv bij ziekte van een leraar.

Vakleraren
Rony Usenki geeft handwerken in alle onderbouwklassen, en Hebreeuws in
de derde klas en zij assisteert in de zesde klas.
Frans Joling geeft vaklessen handvaardigheid in de klassen vijf en zes.
Chantal Heijdeman geeft euritmie aan de kleuterklassen. De
euritmiebegeleiding wordt verzorgd door Tatakh Huismans.

De klassen 1 t/m 6 krijgen euritmie van Berpke van Oers gedurende twee
keer een reeks van zeven lessen op de dinsdag in het najaar en een reeks in
het voorjaar.
De eerste serie start op dinsdag 25 oktober met een afsluiting op 6
december.
De tweede serie start op 16 mei en eindigt op 27 juni, de laatste les is tevens
de afsluiting van deze reeks.
Raymond Deen geeft tot aan de herfst tuinbouw aan klas vier, combiklas 6 en
januariklas zes en vanaf begin april aan de klassen drie en vijf.
Frederike Gathier geeft gym aan de 3e, 4e en 5e klas en aan combiklas 6.
Vanaf januari ook januariklas 6. De leraren van de klassen 1 en 2 geven zelf
gym op de maandagmiddag, Frans Joling geeft in het eerste half jaar gym
aan de januariklas 6.

Ondersteuning
De intern begeleiders zijn Jeanny van den Brand (kleuters en de
onderbouwklassen 1, 2 en 3) en Eugenie van Dijck (klas 4, 5, combiklas 6,
januariklas 6). Daarnaast geeft Katrien Janssens kunstzinnige therapie aan
individuele leerlingen of aan groepjes. Sabine van Beers verzorgt de RT en de
extra begeleiding vanuit passend onderwijs.
Motoriek: vanaf september gaat de school een samenwerking aan met STTCkids. Op vrijdag zal Ilonka van Zanten kinderen bij de ontwikkeling van hun
motoriek begeleiden.
Dyslexie: Annet Theunis van E-Vizier geeft na vaststelling van dyslexie
begeleiding aan de betreffende kinderen vanuit zorg die vergoed wordt.

Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel draagt bij om aan alle voorwaarden
te voldoen om goed onderwijs mogelijk te maken.
Nelly Lodewijkx, de conciërge, zij werkt op maandag t/m donderdag, op
vrijdag wordt zij vervangen door Eefje Leerink. Daniëlle Clement werkt op de
administratie. Alla Bos verzorgt als vrijwilliger de leerlingenadministratie en
Ruud van Loij verzorgt als vrijwilliger de ouderbijdrage. Barbara Wilkes heeft
gedurende een reeks van jaren op vrijwillige basis tal van organisatorische en
communicatieve taken in de school verricht. Zij zal deze werkzaamheden
geleidelijk overdragen zodat dat wat zij met haar expertise opgezet heeft
voor de school behouden blijft.
Jan Boellaard verzorgt alle voorzieningen rondom ICT tbv het onderwijs en de
administratie.

Vrijwilligers
Lidewij Besnard begeleidt kinderen met spellings- en leesproblemen. Nelly
Wagenaar leest twee keer per week met leerlingen.

Schoolleiding
In de schoolleiding vindt volgend schooljaar een verschuiving plaats, Frank
de Kiefte zal zijn werkzaamheden aan de Vrijeschool Pabo in Leiden verder
uitbreiden. Hij zal voor een klein deel als schoolleider verbonden blijven aan
de school. Hij draagt hierin zorg voor pedagogisch beleid, begeleiding en
inhoudelijke thema’s. Wim Oosterhuis neemt 1,5 dag van hem over en komt
daarmee op een totaal van 3,5 dag.

Voortgang projectmatig werken


Voortzetting van de projectmiddag in het 2e deel van het schooljaar,
kinderen van klas 4 t/m 6 maken op de vrijdagmiddag een keuze voor
een activiteit en doen dat enkele weken achterelkaar. In het nieuwe
schooljaar zal er twee keer een reeks zijn, te beginnen vanaf 13
januari en 17 maart.



Voortzetting van het euritmieproject, zie verder onder vakleraren.



Voortzetting van de bewegende klas
In de pedagogische vergadering zijn de ervaringen besproken en is het
initiatief geëvalueerd, de uitkomst daarvan was positief en zodanig dat
we hiermee met plezier doorgaan en dat we dit graag aan onze
kinderen aanbieden.
Het vormt naar ons idee een prachtige overgang van de
kleuterafdeling naar klas 1 en het komt tegemoet aan een sterke
bewegingsbehoefte bij de kinderen.

De opmaat in het nieuwe schooljaar gaat over gezondmakend onderwijs. Ton
van Osch zal vanuit zijn perspectief als arts dit onderwerp belichten. De
opmaat vindt plaats op maandag 29 augustus om 19.30 uur in de zaal.
Wij hopen u dan te mogen begroeten.

Frank de Kiefte

