Bussum, juni 2013.
Beste ouders van de vrijeschool Michaël,
In deze brief willen wij u een beeld schetsen van de formatie in het
schooljaar 2013-2014.

Kleuterafdeling
In de drie kleuterklassen zijn werkzaam Irma Millenaar, Marit Brand en Edith
Blom. Bea Borren vervangt Marit gedurende haar bapoverlof. Edith maakt
eveneens gebruik van de baporegeling, Mary de Munck Mortier is de
vervanger in deze kleuterklas. Mary werkt daarnaast in de 2e helft van het
schooljaar met de oudste kleuters.

Eerste klas
Mariëtte Bolier is net afgestudeerd van de Vrijeschoolpabo maar heeft er al
een jaar opzitten bij ons op school. Zij heeft samen met Aretta van Hasselt de
3e klas in dit schooljaar op een voortreffelijke wijze opgevangen. Mariëtte
gaat samen met Eugenie van Dijck die van klas 6 komt, de eerste klas op zich
nemen. Beide duopartners assisteren bij elkaar in deze klas.

Tweede klas
Jacqueline Vergeldt gaat verder samen met Ashley Smith (di mi en do mi en
vrijdag). Ashley assisteert op de donderdag in de 2e klas en de overige dagen
assisteert Marije Kruijt in deze klas.

Combi klas 3
Frans Joling heeft sinds eind mei een nieuwe duopartner; Bart Steinmeijer
(do, vr). Frans geeft daarnaast handvaardigheid in klas 5 en 6. Irma
Zwanikken assisteert in deze klas op di, do en vr.

Januari klas 3
Daphne Bont werkt fulltime in deze klas en krijgt assistentie van Aretta van
Hasselt op donderdag en vrijdag.

Vierde klas
Jacqueline Homan begint met drie dagen in deze klas, Marian van Vilsteren
die uit klas 6 komt, begint kort voor de herfstvakantie met twee dagen in

deze klas. Zij gaat eerst met ouderschapsverlof direct na de zomervakantie.
Totdat Marian terugkeert zal Annemeike Tinga, pas afgestudeerd aan de
Vrijeschoolpabo, twee dagen in deze klas vervangen.

Vijfde klas
Suze Bakker werkt samen met Rony Usenki in deze klas, Rony geeft op
vrijdag periodeonderwijs en vaklessen in de 5e klas, daarnaast assisteert zij
in deze klas. Daarnaast geeft zij handwerken in de hele onderbouw en in het
tweede deel van het schooljaar volksdansen aan klas 3 t/m 6. In de beide 3e
klassen geeft Rony Hebreeuws.

Zesde klas
Karen Bosman werkt vier dagen in deze klas, eerst samen met Ashley Smith,
en vanaf kort voor de herfstvakantie samen met Marian van Vilsteren die dan
op donderdag in de 6e klas is. Ashley Smith assisteert in de 6e klas op de
maandag en dinsdag.

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
Pierre Regnault heeft in januari de gymlessen van Nico Boot overgenomen.
Pierre gaat met ingang van het nieuwe schooljaar een gymopleiding volgen
waarmee hij direct bevoegd is voor het primair onderwijs. Daarnaast is er
koorzang (Karen Bosman), handwerken en volksdansen (Rony Usenki),
handvaardigheid (Frans Joling) en is er euritmie in de kleuterklassen en in de
eerste klas hetgeen verzorgd wordt door Chantal Heijdeman. De
euritmiebegeleiding wordt verzorgd door Tatakh Huismans. De andere
klassen krijgen in het nieuwe schooljaar een euritmieproject: zeven weken
euritmie vanaf dinsdag 5 november met een afsluiting. Verder is er tot de
herfst tuinbouw in klas 4 en 6 en vanaf begin april tuinbouw in klas 3 en 5
door Raymond Deen.

Zorg
De intern begeleiders zijn Jeanny van den Brand (kleuters en 1 t/m 3) en
Eugenie van Dijck (klassen 4, 5, 6). Daarnaast geeft Katrien Janssens
kunstzinnige therapie aan individuele leerlingen of aan groepjes. Sabine van
Beers verzorgt de RT en de rugzakbegeleiding. Sabine is met ziekteverlof en
is haar werk geleidelijk aan het opbouwen. Felice de Vilder verricht
vervangende werkzaamheden op het gebied van de RT.

Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel draagt bij om aan alle voorwaarden
te voldoen om goed onderwijs mogelijk te maken: Nelly Lodewijkx, de
conciërge, 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 het beheer van de website, de informatievoorziening
voor nieuwe ouders, de voorbereiding van de aanname van nieuwe
leerlingen, de leerlingplanning, het contact vanuit de school met de BSO en ’t
Winkeltje en PR voor de school. Zij verzorgt ook de wekelijkse uitgave van de
schoolbel en daar een medium van gemaakt dat direct een doorkijkje geeft in
het werk dat in alle klassen gedaan wordt.

Vrijwilligers
Marjolein Duveen werkt met individuele leerlingen of met groepjes
leerlingen. 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 projectmiddag 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 17
januari en 14 maart.



Na het project ‘de luchtbrug’ zal er in het nieuwe schooljaar een
schoolbreed project zijn met een nieuw thema.



Nieuw is het euritmieproject, zeven weken euritmie voor de klassen 2
t/m 5 of 6.

Het nieuwe schooljaar wordt geopend op maandag 19 augustus om 19.30
uur met een voordracht voor alle ouders en leraren door Marcel de Leuw over
pedagogie in deze tijd vanuit de vernieuwende kracht van de menskunde.
Frank de Kiefte

