Bussum, juli 2015.

Beste ouders van de vrijeschool Michaël,
In deze brief willen wij u een beeld schetsen van de formatie in het schooljaar 2015-2016.

Kleuterafdeling
In de drie kleuterklassen zijn werkzaam Irma Millenaar, Marit Brand en Edith Blom. Edith geniet nu van haar
verlofperiode en wordt vervangen door Lisette Pel-Houtman en Mary de Munck Mortier. Mary werkt ook komend
schooljaar als vervanger in deze kleuterklas. Zij werkt daarnaast in de 2e helft van het schooljaar met de oudste
kleuters. Bea Borren en Evanne van Houten hebben juf Marit vanaf januari vervangen, juf Bea blijft in het nieuwe
schooljaar werkzaam in deze klas.
In de kleuterafdeling wordt assistentie verleend door Eefje Leerink en Raymond Deen.

Eerste klas
Suze Bakker gaat van klas 6 naar klas 1, en werkt in deze klas samen met Marian van Vilsteren, zij zal 1 dag in
deze klas werkzaam zijn. Op donderdag en vrijdag is Marije Kruijt als stagiaire aanwezig in de klas.

Tweede klas
Karen Bosman werkt samen met juf Marian in deze klas,
Annemaaike Wagenaar zal in deze klas assisteren. Annemaaike is (klassen)ouder geweest in de school en gaat
ons versterken door te zorgen voor ‘extra handen’ in deze klas.

Derde klas
Mariette Bolier werkt fulltime in deze klas, zij wordt gedurende zes dagen vervangen door Irma Zwanikken die
ook assisteert in deze klas. Daarnaast assisteert Annemiek Bolier in deze klas.

Vierde klas
Jacqueline Vergeldt begint met twee dagen te werken in deze klas, naar verwachting komt de derde dag er na de
herfstvakantie bij. Aretta van Hasselt doet de andere drie resp twee dagen. Zij heeft samen met Marilies van
Alphen de Veer lange tijd vervangen in deze klas. Rony Usenki assisteert in deze klas.

Combi klas 5
Frans Joling werkt samen met Eugenie van Dijck in deze klas. Frans geeft daarnaast handvaardigheid en
koorzang, 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 5
Daphne Bont werkt fulltime in deze klas en krijgt assistentie van juf Marian en Irma Zwanikken.

Zesde klas
Jacqueline Homan werkt in deze klas samen met Annemeike Tinga.

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.

Vakleraren
Rony Usenki geeft handwerken in alle onderbouwklassen, en Hebreeuws in de derde klas en zij assisteert in de
vierde klas. Frans Joling geeft vaklessen handvaardigheid in de klassen vijf en zes en koorzang aan de klassen
vier, vijf en zes. Chantal Heijdeman geeft euritmie aan de kleuterklassen en de 1e klas. De euritmiebegeleiding
wordt verzorgd door Tatakh Huismans.
De klassen 2 t/m 6 krijgen euritmie van Berpke van Oers gedurende in ieder geval één reeks van zeven lessen
op de dinsdag in het najaar en mogelijk nog een reeks in het voorjaar.
De eerste serie start op dinsdag 27 oktober met een afsluiting op 8 december.
Raymond Deen geeft tot aan de herfst tuinbouw aan klas vier, janklas 5 en zes en vanaf begin april aan de
klassen drie en combiklasvijf. Els Meijer heeft vorig schooljaar de gymlessen verzorgd in alle klassen. Komend
schooljaar worden deze in de klassen 3, 4, janklas 5 en 6 verzorgd door Loes van der Zwet, zij geeft nu gymles
in De Bilt. De leraren van de klassen 1, 2 en combiklas 5 geven zelf gym op de maandagmiddag.

Ondersteuning
De intern begeleiders zijn Jeanny van den Brand (kleuters en de onderbouwklassen 1, 2, 3 en combiklas 5) en
Eugenie van Dijck (klassen 4, janklas5, 6). Daarnaast geeft Katrien Janssens kunstzinnige therapie aan
individuele leerlingen of aan groepjes. Sabine van Beers verzorgt de RT en de rugzakbegeleiding.

Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel draagt bij om aan alle voorwaarden te voldoen om goed onderwijs
mogelijk te maken. Nelly Lodewijkx, de conciërge, zij zal op vrijdag niet meer werkzaam zijn, zij wordt dan
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 verzorgt
vanuit haar functie van zakelijk coördinator die zij vervult als vrijwilliger: het beheer van de website, de
informatievoorziening voor nieuwe ouders, de voorbereiding en begeleiding van de aanname van nieuwe
leerlingen, de leerlingplanning, de uitgave van de Schoolbel en werkzaamheden op het gebied van
communicatie zoals huisstijl en intekenschema’s voor de oudergesprekken. Jan Boellaard verzorgt alle
voorzieningen rondom ICT tbv het onderwijs en de administratie.

Vrijwilligers
Lidewij Besnard begeleidt kinderen met spellings- en leesproblemen.

Schoolleiding
Wim Oosterhuis en Frank de Kiefte zullen beiden twee dagen aanwezig zijn en houden zich respectievelijk bezig
met kwaliteitszorg, gebouw, financiën, en onderwijs en zorg.

Voortgang projectmatig werken
Voortzetting van de projectmiddagen (keuzewerkuur) in het 2e deel van het schooljaar, kinderen van klas 3 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 15 januari en 18 maart.
Voortzetting van het euritmieproject, zie verder onder vakleraren.

Start met de bewegende klas
In de klassen 1 en 2 wordt een start gemaakt met de bewegende klas, meer informatie daarover is te vinden in
de Schoolbel, nr 798 van 14-6-2015.
Het nieuwe schooljaar wordt geopend op maandag 17 augustus om 19.30 uur met een voordracht voor alle
ouders en leraren over de bewegende klas.
Frank de Kiefte

