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Formatie schooljaar 2021-2022     
 

 

Uitgangspunten voor de formatie van het nieuwe schooljaar 

In deze nieuwsbrief informeren we u over de formatie voor het nieuwe schooljaar. De formatie is 

een flinke puzzel geweest en zoals u kunt zien in het overzicht ontbreekt er nog 1 puzzelstukje. 

De formatie is nu echt gemaakt voor 2 locaties. Dit betekent puzzelen om een evenwichtige 

verdeling te krijgen in de teambezetting voor beide locaties. Holk-Galjoen(GJ) blijft stabiel in 

leerlingenaantal en Holk-Doornsteeg(DS) groeit flink. Het aantal aanmeldingen op Holk DS blijft 

continu doorlopen. We hebben het uitgangspunt om als locatie mee te blijven groeien met de 

instroom. Praktisch betekent dit nu voor Holk DS een groei van 2 naar 4 groepen en rekening 

houden met een instroomgroep in het voorjaar van 2022.  

Op Holk GJ hebben we komend schooljaar 8 groepen. De instroom van de 4 jarigen loopt rustig 

door en met name in de bovenbouw hebben we grote groepen. In de verdeling van de 

ondersteuning houden we hier rekening mee en kunnen we in ons unitonderwijs toch het onderwijs 

op maat blijven bieden.  

In deze nieuwsbrief informeren we u over de indeling van de leerkrachten, de onderwijsassistenten 

en de groepen. De leerlinglijsten worden nog verder bijgewerkt en die worden later verstuurd. 

 

Personele update onderwijs 

We gaan deze zomer afscheid nemen van Mirjam van Dijk. Mirjam heeft een nieuwe uitdaging 

gevonden op een school in Scherpenzeel. Mirjam heeft in de afgelopen 7 jaar veel tijd, kennis en 

energie geinvesteerd in de ontwikkeling van het onderwijs op Holk. Deze kennis en expertise gaat 

ze nu gebruiken in een andere organisatie. We wensen haar hierbij veel succes toe en nemen 

uiteraard nog afscheid van haar voor de zomervakantie! 

Juf Joke zit nog volop in het behandeltraject. Dit traject is pittig maar verloopt wel goed. Binnenkort 

zal de volgende stap gezet worden. Voorlopig zal ze hier al haar energie voor nodig hebben en 

hebben we haar ook niet ingedeeld in de formatie voor volgend jaar. Uiteraard zijn we hoopvol dat 

het herstel voorspoedig zal gaan en we haar in de loop van het schooljaar weer terug op school 

zullen zien. 

Juf Ilonka is ook nog aan het herstellen van haar rugproblemen. We hopen dat haar opbouw in 

werk ook na de zomervakantie kan worden doorgezet. 

Met de groei van Holk DS en de inzet van de NPO(Nationaal Plan Onderwijs) gelden hebben we ook 

nieuw personeel nodig. We hebben onze Lio student, Luuk Meijer een baan aangeboden. Hij zal 

deels ingezet worden in groep 5 en deels ondersteuning bieden vanuit het NPO plan. Juf Petra is 

dit schooljaar ingezet vanuit de coronagelden. Zij blijft komend jaar op Holk en zal 4 dagen in de 

week ondersteuning en begeleiding bieden ook vanuit de NPO gelden. 

Voor groep ½ en groep 3 hebben we afgelopen maand een vacature uitgezet. Voor groep ½ hebben 

een nieuwe leerkracht gevonden. Dit is Debby van den Berg. In het nieuwe schooljaar zal zij zich 

aan u voorstellen. 

Voor groep 3 Holk DS is de vacature nog niet ingevuld en zijn we nog op zoek naar een geschikte 

kandidaat.  
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Zie het verschil! 

Gitte Bouwmeester komt in het nieuwe schooljaar haar LIO-stage lopen op Holk GJ in groep ½ 

naast juf Christine. Zij zal dit op maandag en dinsdag doen en later in het jaar ook de woensdag 

erbij. 

In het nieuwe schooljaar komt Manon van de Brink als zij-instromer een opleidingstraject tot 

leerkracht bij ons volgen. Zij zal dit gaan doen in groep 7. In eerste instantie zal zij meelopen met 

meester Douwe en langzamerhand steeds meer verantwoordelijkheid oppakken en dagen in groep 

7 gaan draaien. Meester Douwe doet dan steeds meer een stapje terug en hij zal een aantal 

directietaken gaan oppakken ter ondersteuning van meester Kees. Daarnaast is hij op de dagen 

dat meester Kees op Holk DS ook het aanspreekpunt op de locatie Holk GJ. 

 

Personele update opvang 

In de opvang zijn we de afgelopen periode ook druk aan het werven geweest voor nieuw personeel. 

We zien de opvang op met name Doornsteeg hard groeien en hebben daarnaast ook moeite om de 

bezetting op het Galjoen goed te krijgen. We zijn daarom ook blij u te kunnen vertellen dat we 

meerdere nieuwe collega’s hebben aangenomen die de opvang komen versterken en dit geeft naast 

het opvullen van de bestaande tekorten ook ruimte om op met name Holk DS uit te kunnen breiden. 

Deze nieuwe collega’s zijn: Ilse van Noordenburg, Laura Veenhof en Amanda Luigjes. Daarnaast 

gaat Lisanne Snapper op DS als BBL student verder met haar opleiding en dit betekent dat zij ook 

deels volwaardig inzetbaar is op de groepen. 

Kimberley Hoogland is inmiddels bijna 20 weken zwanger en voor haar zoeken we nog een invaller 

die tzt haar verlof kan invullen.  

Hilda van der Stelt is vanaf heden de nieuwe teamcoordinator (TC) van de opvang. Dit betekent 

dat zij een aantal werkzaamheden in de opvang oppakt en hiermee haar rol pakt om de opvang 

steeds beter neer te gaan zetten. 

 

De meeste groepen worden aangevuld met studenten van de PABO lerarenopleiding of de opleiding 

onderwijsassistent. Hiermee hebben we zeker in de grote groepen extra handen en ondersteuning. 

Daarnaast hebben we een een plan gemaakt vanuit de NPO gelden waarbij we veel extra 

ondersteuning in de groepen inzetten voor de leerlingen. 

 

Unit 1  Peuteropvang. Dit rooster wordt nog ingevuld 

Unit 2  Groep 1,2 

Unit 3  Groep 3,4,5 

Unit 4   Groep 6,7,8 

 

De formatie en groepsverdeling 

Holk-

Doornsteeg: 

    

Unit 2 A Groep 1/2 maandag Tirza Bresser 

   dinsdag t/m 

donderdag 

Stella van Hoff 

 B Groep 1/2 Maandag t/m 

donderdag 

Ilona Koudijs 

Unit 3 A Groep 3 maandag, 

dinsdag, vrijdag 

Jorina Klein-Wolterink 

   Woensdag, 

donderdag 

Vacature 

 B Groep 4/5 Maandag, 

dinsdag 

Rianne van Keulen 

   Woensdag     t/m Janneke van Altena 
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vrijdag 

Holk-

Galjoen: 

    

Unit 2 A Groep 1/2 Maandag t/m 

woensdag 

Debby van den Berg 

   donderdag Tirza Bresser 

 B Groep 1/2 maandag t/m 

donderdag 

Christine van Tilborg, 

 

   Maandag, 

dinsdag en deels 

woensdag 

Gitte Bouwmeester  

(LIO student) 

Unit 3 A Groep 3 Maandag t/m 

vrijdagochtend 

Karen Bos 

 B Groep 4 maandag t/m 

vrijdag 

Daan Hoksbergen 

 C Groep 5 maandag  

dinsdag 

Laura Callenbach 

   Woensdag t/m 

vrijdag 

Luuk Meijer 

Unit 4 A Groep 6 maandag t/m 

vrijdag 

Willeke Kuiper 

 B Groep 7 maandag t/m 

vrijdag 

Douwe Feenstra,  

 

   Maandag t/m 

donderdag 

Manon van den Brink  

(zij-instromer) 

 C Groep 8 maandag t/m 

vrijdag 

Kim van Valkengoed 

 

Overige functies/taken 

Directeur     Kees Spee           

Intern begeleider    Loes de Kruijf     

Onderwijsassistenten   Tirza Bresser(unit 2/3 GJ)  

      Ilonka Lijffijt (unit 2 GJ) 

      Eva Janse (unit 4) 

      Joke Hop (voorlopig nog niet aanwezig) 

      Petra Hijwegen (unit 2 DS, unit 3 GJ 

Levelwerk     Arry Bos 

Intern coordinator opleidingen(ICO) Janneke van Altena, Loes de Kruijf 

Administratie     Wilma Voskuil 

Conciërge     Marieke Meewis, Dirk van Doorn 

TSO coordinator    Tilly Janssen 
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Kalender  
 
 

30 juni  Kennismaking nieuwe kleuters 

28-09 juli Facultatieve LOL gesprekken 

01 juli  Kleuterfeest en schoolreis 

08 juli  Doorschuifmiddag 

12 juli  Afscheidsavond leerlingen groep 8 1e deel 

13 juli  Afscheidsavond leerlingen groep 8 2e deel 

14 juli  Laatste schooldag groep 8 

  Rapport 2 

15 juli  Laatste schooldag tot 14.30u 

16 juli   Alle leerlingen zijn vrij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Volg Kinderzwerfboek Regio Nijkerk op facebook!  

www.facebook.com/kzbregionijkerk 

Algemene informatie is te vinden op kinderzwerfboek.nl 

 

 

 

 

 

Kinderboeken zoeken met gouden wikkel 

 

Kinderzwerfboek regio Nijkerk bestaat 5 jaar!  
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Al 5 jaar maakt Kinderzwerfboek regio Nijkerk boeken beschikbaar voor álle kinderen. 

Er zijn inmiddels 15 kastjes met boeken in de Gemeente Nijkerk te vinden en dat gaan 

we vieren! 

Actie met gouden wikkels 

Vanaf 1 juni zijn er gouden wikkels verstopt in de boeken van de zwerfkastjes in Nijkerk en 

Hoevelaken. De gouden wikkels worden niet allemaal tegelijk in de boeken verstopt 😉 ga dus 

regelmatig even een boek halen en wie weet maak jij kans op één van de prijzen! 

Kleurplatenwedstrijd 

Samen met de Bibliotheek in Nijkerk en Hoevelaken hebben we een kleurwedstrijd bedacht. In de 

zwerfkastjes liggen kleurplaten; maak er iets moois van en lever je kleurplaat in bij één van de 

bibliotheken. De kleurplaat vind je ook op onze Facebookpagina. Tegen inlevering van je kleurplaat 

mag je een cadeautje grabbelen en maak je kans op twee toegangskaarten voor de 

goochelvoorstelling van Igor Krulsnor in de bibliotheek of op één van de andere prijzen! 

Kinderzwerfboek  

Kinderzwerfboek zet zich in om boeken beschikbaar te maken voor álle kinderen, ook voor kinderen 

die thuis nauwelijks boeken hebben. Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om de boekenkast 

op te ruimen en kinderboeken uit zwerven te sturen zodat andere kinderen ze kunnen lezen. Met 

de hulp van vele vrijwilligers zijn al meer dan 2,5 miljoen kinderboeken gaan zwerven en meer dan 

3.500 KinderzwerfboekStations opgericht. Hier kunnen kinderen gratis een boek halen om thuis te 

lezen. Ze staan op plekken waar kinderen komen, zoals scholen, kinderboerderijen en buurthuizen. 

Lezen loont 

Het werk van Kinderzwerfboek is hard nodig. Landelijk gezien verlaat nog steeds 17% van de 

kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen 

gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdsgenoten uit gezinnen zonder boeken. Boeken 

stimuleren tot doorleren, ongeacht sociaal milieu of cultuur. Lezende kinderen hebben dan ook 

meer kans op een goede toekomst! 

Meer informatie of vrijwilliger worden? 

Neem contact op door te mailen naar: kinderzwerfboekregionijkerk@gmail.com 

 



Kindcentrum Holk: Vernieuwend   |   Kennis    |   Lef    |   Verbinding 

 
 
 

 

Zie het verschil! 

 


