
 

  

           09-06-2020 
 
Betreffende: formatie 2020-2021 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij in bijlage 1, onderaan dit document, de personeelsformatie 2020-2021. 
 
Normaliter probeer ik de formatie op te sturen rond de meivakantie, maar doordat 
aannameprocedures op dit moment langer in beslag nemen heeft het wat langer op zicht laten 
wachten. Ik heb de volgende zaken als uitgangspunt genomen voor de formatie 2020-2021: 
- Continuïteit waar mogelijk (en medewerkers geen wens hebben voor interne mobiliteit) 
- Ruimere formatie dan noodzakelijk bij start schooljaar om onvoorziene omstandigheden gedurende 
schooljaar intern op te kunnen vangen 
- Inzet op expertise 
- Inzet op ervaring opgedaan afgelopen schooljaar 
- Evenwichtige verdeling werkdruk en overformatie 
- Zij-instromers nog geen eindverantwoordelijkheid voor een mentorgroep 
- Een gevulde flexibele schil voor inzet bij ziekte of opname flexibele vakanties.  
 
We hebben gelukkig bijna geen personeel dat weg gaat aan het eind van het schooljaar. Alleen Serpil 
heeft aangegeven komend schooljaar op een meer klassikaal ingestelde school te willen werken om 
haar talenten beter te kunnen benutten. Ze zal daarom overstappen naar de Prins Willem 
Alexanderschool in de Westwijk.   
Er zijn ook enkele collega’s die vanwege privéomstandigheden minder gaan werken.  
 
Er zijn ook enkele nieuwe collega’s aangetrokken. Sommigen zijn al begonnen, anderen starten nog. 
Hierbij nog even de nieuwe collega’s op een rijtje: 

1. Kimberley van Dodewaard: leerkrachtondersteuner in cluster 6/7. In afgelopen periode 
ingewerkt door Samantha om haar taken over te nemen. Samantha gaat alle arrangementen 
(ondersteuning individuele leerlingen) binnen de school doen.  

2. Sonny Assenberg: leerkrachtondersteuner in cluster 8. In afgelopen periode ingewerkt door 
Samantha en Diana.  

3. Debbie Krijger: leerkracht cluster 4/5 lezen. Vanaf 1-6 boventallig aanwezig en wordt 
ingewerkt door Saskia en Yannick als nieuwe leesdocent in cluster 4/5. Debbie heeft, naast 
een pabodiploma en onderwijservaring, enkele jaren als educatiemedewerker gewerkt bij de 
bibliotheek om leesbevordering te stimuleren.  

4. Jacqueline van der Linden: nieuwe docent die 1 augustus in dienst komt. Zij is afgestudeerd 
docent Nederland en heeft na enkele jaren werken op het voortgezet onderwijs gekozen 
voor een baan bij ons als taal/spelling specialist in cluster 4/5.  

Zoals u kunt zien proberen we bij nieuwe collega’s mensen aan te trekken met specifieke expertises 
om het team op de juiste plekken te versterken.  
 
Dan zijn er daarnaast nog enkele beslissingen die ik specifiek toe wil lichten: 

• Ingeborg gaat komend schooljaar vanuit een wijkarrangement op alle scholen in het centrum 
werken als kindercoach. Ze komt daarom niet meer lesgevend bij ons terug en niet op een 
vaste dag als kindercoach.  

• De ‘flex’ bij de kleuters is ruim gevuld. Bedoeling is dat deze formatie gebruikt wordt om zelf 
natuuronderwijs te geven en dit niet meer extern in te kopen.  



 

  

• Cluster 3 heeft ook een ruime formatie. Dit is een bewuste keuze om ook hier tegemoet te 
komen aan gedifferentieerd werken.  

• Diana is naar cluster 7 naast Kimberley. Ik heb ervoor gekozen Sonny alle dagen in de flex in 8 
te zetten voor de continuïteit. Daarnaast overweegt Kimberly in de (recente) toekomst 4 
dagen te gaan werken dat dan geen probleem vormt.  

• Yannick is één dag ingeroosterd in de flexibele schil. Dit om Roland als zij-instromer verder te 
laten ontwikkelen bij het vakgebied lezen en om yannick een aantal beleidsmatige zaken 
verder te laten uitwerken komend schooljaar. 

 
Met deze formatie kunnen we schooljaar 2020-2021 weer kwalitatief goed onderwijs neerzetten en 
zijn we voorbereid op voorziene en onvoorziene omstandigheden.  
De verdelingen van de groepen (welk kind in welke groep) wordt komende week aan u bekend 
gemaakt.  
 
Misja 
  



 

  

  

concept formatie 2020-2021

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Cluster 1/2 instroom Annette Annette Annette Annette Tinus

1/2A Nadia Nadia Tinus Nadia Nadia

1/2B Margreet Margreet Jolanda/Margreet Jolanda Jolanda

1/2C Jolanda Leontien Leontien Leontien Leontien

1/2D Petra Petra Petra Petra Petra

Flex Denise Tinus Denise/Jolanda Tinus Denise

Cluster 3 3A Robert Robert Robert Robert Robert

3B Saskia Saskia Saskia/Michelle Michelle Michelle

flex Netty Netty/Martine Netty/Martine Martine Martine

cluster 4/5 4/5A (rekenen) Rick Rick Rick/Marco Rick Rick

4/5B (lezen) Debbie Debbie Debbie Debbie Debbie

4/5C (taal/spelling) Jacqueline/Annemarie Annemarie Annemarie Jacqueline Jacqueline

flex Lonja Lonja Lonja Lonja Lonja

cluster 6/7 6/7A (taal/spelling) Jacqueline Jacqueline Jacqueline Melissa Melissa

6/7B Roland Lize Lize Lize Lize

6/7C Yannick Yannick Yannick Yannick Roland

flex Kimberley Kimberley Kimberley Kimberley/Diana Kimberley/Diana

cluster 8 8A Charon Charon Charon Charon Charon

8B Janneke Janneke Judith Judith Judith

flex Sonny Sonny Sonny Sonny Sonny

Flexschil flexschil algemeen Marco Melissa/Marco Melissa Roland Yannick

flexschil centrumscholen Willem Willem Willem Willem

zorg orthopedagoog Kristel Kristel Kristel

zorgcoördinator Titia Titia Titia Titia

hoogbegaafdheid Centine

kindercoach

arrangementen Samantha Samantha Samantha Samantha Samantha (om en om)

Coach Ester Ester

ondersteuning administratie Cisca Cisca

directie directeur Misja

adjunct Danielle Danielle Danielle Danielle Danielle

Ingeborg, vanuit wijkarrangement


