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Inzet formatie schooljaar 2021-2022:
Het zijn roerige tijden op het personele vlak van de
Vonder. Daar waar we voorheen nauwelijks last hadden
van ‘het lerarentekort’, merk ik nu duidelijk dat we veel
moeite moeten doen om de juiste mensen binnen te
krijgen en/of te houden. Dat heeft o.a. te maken met de
‘Corona-gelden’ die elke school de komende 2
schooljaren krijgt waardoor het aanbod in banen enorm
groot is.
Door dat aanbod zijn er ook collega’s van ons die na zijn
gaan denken over hun carrière en daarin verschillende
keuzes hebben gemaakt.
U zult in het onderstaande overzicht dan ook de
volgende namen niet meer tegenkomen:
- Angela Fonken, nu groep 5, zal volgend schooljaar aan
de slag gaan op basisschool St. Caecilia in BerkelEnschot.
- Amy Huijbregts, nu groep 1-2, zal volgend schooljaar
aan de slag gaan op basisschool ’t Schrijverke in Goirle.
- Pepijn Simons, nu groep 8, zal volgend schooljaar aan
de slag gaan op basisschool ‘De groene parel’ in
Oisterwijk.
Jammer voor ons maar we wensen hen natuurlijk veel
plezier in hun nieuwe functies. We zullen op gepaste
wijze aandacht besteden aan hun afscheid.
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Indeling formatie:
Groep 1-2

Ilse van Herck (2 dagen) – Jeske van Herck (2 dagen)

Groep 1-2

Majella van Meetelen (2) – Elly Klerkx (2)

Groep 1-2

Lotte de Kroon (3) – Chantal van Dommelen (1)

Groep 1-2

Vacature (4)

Groep 3

Jamy Heslenfeld (afwisselend 4 en 5 dagen) –
Chantal van Dommelen (1 dag per 2 weken)
Kristel van Mensfoort (3) – Chantal Schetters (2)

Groep 3

Groep 4
Groep 4-5

Gaby Berkers (afwisselend 4 en 5 dagen i.v.m. MT-taken) –
Chantal van Dommelen (1 dag per 2 weken)
Sanne Reijnders (3) – vacature (2)

Groep 5

Anita van Herck (3) – Bertrand Verhelst (2)

Groep 6

Marit van Huijgevoort (5)
Huidige groep 5 Angela-Chantal gaat naar Marit
Vera Swaanen (5)
Huidige groep Marit gaat naar Vera

Groep 6

Groep 7

Groep 7

Groep 8

Groep 8

Marina Bonis (3) – Danique Maas/vacature i.v.m.
zwangerschapsverlof september-december (2)
Huidige groep Marina-Bertrand gaat mee met Marina
Thijs Smits (afwisselend 4 en 5 dagen i.v.m. ICT-taken) –
Chantal van Dommelen (1 dag per 2 weken)
Huidige groep 6 Vera gaat naar Thijs
Anne Rasenberg (afwisselend 4 en 5 dagen i.v.m. MT-taken) –
Stan Thielen (Leraar-In-Opleiding, 1 dag per 2 weken)
Huidige groep 7 Thijs gaat naar Anne
Nienke van der Meijs (5)
Huidige groep 7 Danique gaat naar Nienke

Juf Nienke is een nieuwe collega die zich binnenkort ook voor zal stellen in de nieuwsbrief.

Overige taken:
Leraar-ondersteuners

Administratie/Event-manager
Conciërge
Remedial Teacher
Intern Begeleiders
Directeur

Helga Hehemann (4)
Brigitte van Dam (3)
Lennart van Cadsand (4)
Magret van de Wal (4,5)
Thaddé Habraken (5)
Erica Oerlemans (2)
Bregje Klinckenberg, groepen 1 t/m 5 (4)
Marscha Kuijpers, groepen 6 t/m 8 (3)
Robb Udo (5)

Zoals u ziet staan er nog enkele vacatures open. Gesprekken daarover worden nu volop gevoerd en zodra
daarover meer bekend is informeer ik u opnieuw. Het is jammer dat we nog geen volledig plaatje kunnen
schetsen maar we zijn vol vertrouwen dat we ook op de nu nog lege plekken goede nieuwe collegae kunnen
benoemen.
Welke kinderen komen in welke groep?:
In het bovenstaande overzicht ‘Indeling formatie’ ziet u voor de groepen 6 t/m 8 in rood genoteerd staan bij
welke juf/meester de huidige groepen volgend jaar terecht komen.
Voor de groepen 1-2 t/m 5 sturen we per groep een overzicht mee als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Corona-maatregelen:
In lijn met de landelijke versoepelingen van de Corona-maatregelen vanaf 26-6-2021 zullen we ook op school
vanaf maandag 28-6-2021 een aantal afspraken aanpassen, te weten:
-

Gebruik mondkapjes in school is niet langer verplicht; wel gepaste afstand houden.

-

De start- en eindtijden gaan terug naar normaal. Dat betekent starten om 8.30 uur en eindigen op
14.30 uur. Op woensdag geldt dezelfde startijd maar sluiten we om 12.30 uur af.

-

Oudergesprekken kunnen weer live op school gevoerd gaan worden waarbij we wel de 1,5-metermaatregel in acht houden.

Oproep ouders met een (basis-)onderwijsbevoegdheid:
In het kader van het lerarentekort de volgende vraag: mochten er ouders zijn die een onderwijsbevoegdheid
hebben en zin hebben om af en toe in te vallen op onze school, dan hoor ik dat graag (via
r.udo@stgboom.nl).

Veel groeten,
Team BS de Vonder

