Bussum, juni 2011.
Beste ouders van de vrijeschool Michaël,
In deze brief willen wij u een beeld schetsen van de formatie in het schooljaar
2011-2012.
Kleuterafdeling
De kleuterklassen zullen als vanouds worden bemand door juf Edith, juf Marit en
juf Irma. Zij worden daarin bijgestaan door juf Mary die met de oudste kleuters
werkt. De vervangers in de kleuterafdeling zijn naast juf Mary juf Gisella en juf
Bea.

Eerste klas
De nieuwe eerste klas wordt begeleid door twee leraren: Rony Usenki (ma, di) en
Frans Joling (wo, do, vr). Juf Rony komt van de 6e klas die zij samen met juf
Eugenie begeleid heeft. Frans Joling komt van de vrijeschool Driebergen. Hij heeft
al eens eerder in Bussum gewerkt. Frans zal naast het werk in de 1e klas het vak
handvaardigheid verzorgen in de klassen 5 en 6.
De 1e klas die in augustus start zal naar het zich laat aanzien niet zo groot zijn. In
januari zal een groep schoolrijpe kleuters instromen in deze klas zodat het qua
grootte een pedagogisch aanvaardbaar geheel wordt. De 1e klas van augustus
2012 zou inclusief de januari groep te groot worden om een verantwoorde 1e klas
te vormen. Frans heeft in Utrecht en in Amsterdam ervaringen opgedaan met
combinaties van klas 1 en klas 2 en ook met bijzondere variaties in deze
combinatie.
Januariklas
De januari eerste klas is voortvarend van start gegaan met juf Daphne. Hun
knusse plek in de voormalige lerarenkamer zullen ze binnen afzienbare tijd
verruilen voor een echt lokaal in het nieuwe gebouw. Juf Daphne werkt 5 dagen
per week in deze klas.
Tweede klas
Jacqueline van Laerhoven zal haar werkzaamheden in de 2e klas voortzetten met
daarbij de ondersteuning van juf Aretta die 1 dag voor haar rekening zal nemen.
Juf Aretta is daarnaast beschikbaar als vervanger voor klas 1, 2 en 3.
Derde klas
In de derde klas keert juf Eveline (do, vr) terug na haar zwangerschap en
ouderschapsverlof. Zij zal met juf Suze (ma, di, wo) de zorg voor deze klas weer
op zich nemen.
Vierde klas
De vierde klas wordt verzorgd door juf Karen (ma, di, do, vr) en meester Nico
(wo). Meester Nico zal daarnaast in het nieuwe schooljaar de gymlessen
verzorgen. Juf Ashley assisteert in de 4e klas en is beschikbaar als invalster.
Vijfde klas
De vijfde klas wordt begeleid door juf Marian en juf Eugenie. Juf Eugenie (start
met ma, di, wo) komt van de 6e klas. Juf Linnet heeft vanaf januari samen met juf
Marilies vervangen in deze klas en gaat met ingang van de zomervakantie met
zwangerschapsverlof. Daarna zal zij terugkeren als invalster. Juf Marilies blijft
nog even in de 4e klas gedurende de reïntegratie van juf Marian. Juf Marilies blijft

daarnaast beschikbaar als vervanger in de onderbouw (klas 4, 5, 6) en kan ook
ondersteuning bieden in klassen door bv perioden te geven waardoor zij
ervaringen opdoet die voor haar opleiding van belang zijn.

Zesde klas
De zesde klas wordt begeleid door juf Jacqueline Vergeldt (wo, do, vr). Zij zal
ondersteund worden door Henk Mennes (ma, di) die nu al 2 dagen vervangt in deze
klas. Hij zal dit in de 6e klas voortzetten. Henk is een ervaren vrijeschoolleraar
die in verschillende vrijescholen gewerkt heeft en ook aan Hogeschool Helicon
verbonden is. Juf Heidi Markus heeft haar werkzaamheden in deze klas beëindigd.
Zij zal volgend schooljaar niet meer aan de school verbonden zijn.
Vakleraren en ondersteuners
Meester Ton zal gezien het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn
werkzaamheden aan het eind van het schooljaar beëindigen. Zoals gezegd zal Nico
Boot de gymlessen overnemen.
Juf Chantal geeft euritmielessen in de kleuterafdeling en in klas 1 en in de
januariklas daarin bijgestaan door Ruloff die de muziekbegeleiding verzorgt. Het
was een grote wens om de euritmie uit te breiden in de school. Helaas ontbreken
hier de financiële middelen voor.
Juf Katrien zal wederom de kunstzinnige therapie verzorgen, juf Rony geeft
handwerken naast haar werkzaamheden in de 1e klas.
Juf Jeanny werkt als intern begeleider en als remedial teacher, zij is tevens de
coördinator van het zorgteam dat dit schooljaar van start is gegaan. Juf Eugenie
zal het IB werk ondersteunen.
Juf Sabine is werkzaam op het gebied van de remedial teaching en meester
Raymond verzorgt de tuinbouwlessen. Daarnaast is hij kleuterassistent bij de
houtbewerking in de kleuterklassen.
Onderwijsondersteunend personeel
Wat betreft het onderwijsondersteunende personeel zijn er geen wijzigingen.
Nelly Lodewijkx en Danielle Clement zijn de vaste krachten die al vele jaren
trouw hun belangrijke ondersteunende werk verrichten. Alla Bos verzorgt als
vrijwilliger de leerlingenadministratie en Ruud van Loij verzorgt als vrijwilliger
de ouderbijdrage. Barbara Wilkes zal vrijwillig het aannamebeleid van leerlingen
en de PR ondersteunen en ondersteunen bij werkzaamheden van organisatorische
aard. Verder zal zij de verhuizing coördineren.
Na de verhuizing die nog voor de zomervakantie plaatsvindt gaan we in een nieuw
gebouw dat helemaal past bij ons onderwijs van start. In het nieuwe schooljaar
zullen we het gebouw feestelijk inwijden.
Met een in veel opzichten versterkt team gaan we het nieuwe schooljaar in om
verder te bouwen aan onze mooie vrijeschool!
Namens het bestuur en het lerarenteam,
Frank de Kiefte,
Interim schoolleider.

