
5. HET SCHOOLTEAM 

 

 
 
Achterste rij van links naar rechts: Juf Cindy, meester Daan, Juf Tessa, juf Silvia, juf Miranda, juf 

Martine, juf Ariadne, meester Mustapha. 
Middelste rij: Juf Marja, juf Judith, juf Carina, juf Lotte, Meester Snijders, juf Bibi, juf Deborah, juf 

Saskia, juf Pauline.  
Voorste rij: juf Maaike, juf Ingrid, juf Frederique, juf Lisanne, juf Natascha, juf Jolanda, juf Selma, 
juf Wilma. 
  



 

De leerkrachten voor de klas 

 

 

 Ma Di Wo Do Vr 

juf Carina van der Hammen 

Juf Anne van der Velden 

1/2 a  

* 

*  

* 

 

* 

* 

 

Juf Maaike van Helvoort 

Juf Miranda de Jong 

1/2 b * * 

 

 

* 

 

* 

 

* 

Juf Judith Hendrikx 

Juf Wilma Visser 

1/2 c *  

* 

 

* 

* * 

Juf Tessa Wessel 

Juf Frederique Ravelli 

3 *  

* 

* * * 

Juf Natascha de Korte 

Juf Bibi Emmen 

4  * * *  

* 

 

* 

Meneer G. Snijders 

Meester Roland 

5 A * * * *  

* 

Juf Marja Ter Horst 

Juf Frederique Ravelli 

5 B * * *  

* 

 

* 

Juf Saskia Ohr 

Juf Pauline Frankenmolen 

6 * * *  

* 

* 

Juf Lisanne van Neutegem 7 * * * * * 

Juf Deborah Zwaanswijk 

Juf Pauline Frankenmolen 

8 A *  

* 

 

* 

* * 

Juf Jolanda Oosterling 

Juf Ariadne Fabrie 

8 B * * * 

* 

 

* 

 

* 

 
 
  



Vakleerkracht/onderwijsondersteunend personeel 

 
Op maandag vervult juf Wilma Visser (groep 1/2c) haar werkzaamheden als intern begeleider bij 
de groepen 1/2. 
Juf Silvia van der Wal is aanwezig op maandag t/m woensdag. Zij is onze intern begeleider van 
groep 3 t/m 8. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de zorg op school.  
 
Overige inzet personeel:  

Meester Daan Gras verzorgt de gymlessen op maandag, woensdag en donderdag. 
Meester Nathan Gutlich verzorgt de muzieklessen op dinsdag. 
Juf Cindy Werkhoven is onderwijsassistent gedurende de hele week. 
Juf Selma Lucet is remedial teacher, gedurende de gehele week. 
Juf Ingrid Breeschoten is administratief medewerkster op dinsdag en vrijdagochtend. 
Meester Mustapha is conciërge gedurende de hele week.  

 
Directeur:  
Juf Martine Boon is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 

Bijzonder verlof 
Meester Snijders gebruikt uren duurzame inzetbaarheid (vrije dagen i.v.m. leeftijd). Hij wordt op 
vrijdag vervangen door meester Roland Bruijnzeels. 

 
Stagiaires 
We bieden studenten van de PABO’s de mogelijkheid om in de praktijk het vak van leerkracht 
basisonderwijs te leren. Ook stagiaires van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding de ROC-
opleiding onderwijsassistent, kunnen bij ons terecht. Alle activiteiten van stagiaires gebeuren onder 
verantwoordelijkheid van de leerkracht. 
 

Nascholing 
We hechten veel waarde aan een goede nascholing van ons personeel. Veel nascholing vindt plaats 
op de studiedagen of in privétijd. Dit kan gaan over actuele zaken zoals de 21e -eeuwse 
vaardigheden, vakinhoudelijke onderwerpen zoals rekenen of taal, maar ook over sociale 
vaardigheden en rouwverwerking. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Nascholing gebeurt 
individueel en ook in teamverband. 

 

Teamteaching 
Van en met elkaar leren vinden wij erg belangrijk. Zo kunnen er onderling observaties bij elkaar 
gedaan worden. Het schoolteam maakt graag gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit betekent dat het 
kan voorkomen, dat sommige lessen door een andere dan de eigen leerkracht worden gegeven. 
 
Vervanging 

In geval van ziekte- of ander verlof van een leerkracht komt er een invalleerkracht voor de groep. 
In bijna alle gevallen wordt eerst intern naar oplossingen gezocht. Hiervoor bestaat een 
vervangingsprotocol dat met de Medezeggenschapsraad is besproken en goedgekeurd. 

 


