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Groepsbezetting schooljaar 2021/2022
Hieronder kunt u zien welke leraar volgend schooljaar op welke groep staat. Ook is een
overzicht van inzet van ambulante medewerkers toegevoegd.

Nationaal programma Onderwijs (NPO)
Vanwege de formatieve gevolgen van ons NPO-plan (een schooleigen vertaling van de
steunmaatregelen van de Rijksoverheid na Corona) heeft de definitieve groepsbezetting
wat langer op zich laten wachten dan normaal. Dit heeft wel iets opgeleverd, namelijk
dat we gemiddeld genomen per groep minimaal 0.1 fte. overformatie hebben kunnen
realiseren (ook voor fulltimers). Dit betekent extra tijd voor de leraar in de groep en ook
(nog) meer aandacht voor individuele leerontwikkeling van kinderen.

Huisvesting nog onduidelijk
De locatie waar de kinderen les krijgen staat nog niet vast. Zoals u weet zijn we in
afwachting van een besluit van de gemeente over eventuele extra lokalen voor onze
locatie Luchen. We houden u hiervan op de hoogte.

Vera Kuijpers
In de overzichten zult u zien dat er een collega ontbreekt. Na vele jaren met grote inzet te
hebben gewerkt voor de kinderen van ‘t Schrijverke, gaat Vera Kuijpers onze school verlaten.
Vera gaat werken op een school voor Speciaal Onderwijs in Eindhoven.
‘t Schrijverke is Vera veel dank verschuldigd. Zij was een drijvende kracht in ons ‘onderwijsteam
groep 1-2’. Met een groot hart voor kleuters heeft zij als onderwijsbegeleider en leraar richting
gegeven aan de ontwikkeling van doelgericht spelen in de groepen 1-2. Daarnaast was Vera
een fijne, ondernemende collega die (samen met Sanne) een groot aandeel heeft gehad in de
opzet van het atelieronderwijs bij ons op school. We gaan haar missen!
“Vera heel veel succes met het vervolg van jouw loopbaan!”

http://www.obs-schrijverke.nl


Locatie Centrum
Groep Leraar / Leraren

1-2 Eenden Marie-Janne Basemans en Richard Dekker

1-2  Kikkers Marion van Ansem en Annette Kuilder

3 Andrea Dodebier en Marieke Backx

4 Lisa van Lierop

5 Bo Hendriks

6 Stephanie Teepen en Robert Moors

7 Maartje van Dijk en Rianne van de Kimmenade

8 Angelique Klokgieter

Locatie Luchen
Groep Leraren

1-2 Krekels Karin van den Assum

1-2 Lieveheersbeestjes Monica Langemeijer en Marie-Janne Basemans

1-2 Rupsen Lisa Munsters en Niky Meijer

3 *) Yvonne Crooijmans en Jacqueline van Raaij

3 *) Meike Heling en Hilke van Keulen

4 Stephanie de Bont en Simone van den Tol

5 Katja Kniese en Bieb Perduijn

6 *) Rens van Bussel

6 **) Stefan Swinkels

7 Alex Mandouraris

8 Vera van de Pas en Sanne van Otterdijk
(tot herfstvakantie)
Vera van de Pas
(van herfstvakantie tot kerstvakantie)
Vera van de Pas en Anne Sleegers
(na kerstvakantie)

*) De samenstelling van deze groepen wordt volgende week via de app op “Klassenboek” bekend
gemaakt.
*) Lijsters 20-21
**) Spechten 20-21



Inzet ambulante medewerkers

Naam Functie / taak 

Judith Koppens Intern begeleider groepen 1-4 / medewerker beleid en kwaliteit

Saskia Hotterbeekx Intern begeleider groepen 5-8 / medewerker beleid en kwaliteit

Henrieke Bressers Schoolopleider / medewerker beleid en kwaliteit

Maartje van Dijk Onderwijsbegeleider 7-8

Robert Moors Onderwijsbegeleider 5-6

Jacqueline van Raaij Onderwijsbegeleider 3-4

Marie-Janne Basemans Onderwijsbegeleider 1-2 / remedial teaching

Vera van de Pas Remedial teaching

Ingrid Spanings Onderwijsassistent groepen 1-2

Willy van der Putten Conciërge

Esther Goedhart Secretaresse

Bas Otten Directie

Schoolvakanties en studiedagen 2021/2022
Schoolvakanties:
25-10-2021 t/m 29-10-2021 herfstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022 kerstvakantie
28-02-2022 t/m 04-03-2022 voorjaarsvakantie
18-04-2022 Tweede Paasdag
25-04-2022 t/m 06-05-2022 meivakantie
26-05-2022 en 27-05-2022 Hemelvaart en extra vrije dag
06-06-2022 Tweede Pinksterdag

Studiedagen:
vrijdag 17 september 2021
maandag 4 oktober 2021
donderdag 21 en vrijdag 22 oktober 2021
vrijdag 24 december 2021
donderdag 17 en vrijdag 18 februari 2022
woensdag 30 maart 2022
maandag 27 en dinsdag 28 juni 2022



Herhaling aanmelden

Is het jongere broertje/zusje van uw kind 3 jaar? En wilt u hem/haar ook aanmelden op
't Schrijverke? Dan kunt u een mail sturen naar info@obs-schrijverke.nl zodat de
aanmelding in gang kan worden gezet.


