
Openbare basisschool 

       
                                                                                                                   Nieuwsbrief formatie 

Midsland, 26 april 2018 

Beste ouders / verzorgers, 

Formatie 2018-2019 

Het komende schooljaar zal onze personele bezetting er anders uitzien dan u de laatste jaren gewend 

bent: 

• Juf Corien gaat onze school verlaten en voor 3 dagen overstappen naar obs ‘Jok. 

• Juf Janneke gaat volledig werken op de Prinses Margrietschool 

• Voor de bezetting van deze groep staat momenteel een vacature uit. Wij informeren u zo 

spoedig mogelijk. 

• Meester Gert Jan gaat 1 dag per week minder werken. Hij zal zijn werkzaamheden op school 

als volgt verdelen: 

* Voor 2 dagen is meester Gert Jan in groep 3/4 

* Als flexibele leerkracht zal meester Gert Jan 1 tot 2 dagen per week voornamelijk inzetbaar 

zijn in de groepen 1-6. Op deze wijze maken wij gebruik van de extra impuls voor de 

verlichting van de werkdrukbelasting voor de groepsleerkracht. De ambulante 

groepsleerkracht kan de tijd gebruiken voor managementtaken en overige activiteiten. Ook 

kunnen wij met deze inzet van Gert Jan wat flexibeler kortdurende verlof vervullen.  

* De resterende tijd besteedt Gert Jan aan ICT-activiteiten voor onze totale organisatie. Dat 

blijft hij op schoolniveau ook doen als groepsoverstijgende taak. 

• Juf Marianne zal voor drie dagen naast meester Gert Jan in groep 3/4 staan. 

• In groep 7/8 zal juf Barbara in het kader van werkdrukontlasting 1 keer per 14 dagen worden 

vervangen door Anna Jongerling. Juf Barbara is dan ambulant voor haar managementtaken 

en overige activiteiten. Zonodig en mogelijk kan deze vervanging ook worden ingezet voor 

haar verlofmomenten.  

 

Volgend schooljaar ziet onze formatie er dus als volgt uit: 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2 leerkracht vacature vacature vacature vacature vacature 

Middag vrij 

Onderwijs-assistent 

ochtend 
Sjoukje Reinigert Sjoukje Reinigert Sjoukje Reinigert Sjoukje Reinigert 

 

 

roep 3/4 leerkracht Marianne Schot Marianne Schot Marianne Schot 

 

Gert Jan Bijlsma  Gert Jan Bijlsma 

Onderwijs-assistent 

aanvang ochtend / 

middag 

Annalies Abma Annalies Abma Annalies Abma Annalies Abma  



Groep 5/6leerkracht Anita van Rees 

 

Simone Dahmes Simone Dahmes Simone Dahmes Simone Dahmes 

Onderwijs-assistent  

deel ochtend / 

middag 

Annalies Abma 

 

Annalies Abma 

 

Annalies Abma 

 

Annalies Abma 

 

 

Groep 7/8leerkracht Barbara IJskamp Barbara IJskamp  Barbara IJskamp  Barbara IJskamp Barbara IJskamp 

of eenmaal in de 

14 dagen Anna 

Jongerling* 

flexibele leerkracht 

 

Gert Jan* om de 14 dagen 

Gert Jan* 

   

gymnastiek     ochtend Arine 

van der Zee 

middag Arine 

van der Zee 

 

Interne begeleiding  Anita van Rees 

 

Anita van Rees   

locatiedirecteur  Ellen Melchers * Ellen Melchers * Ellen Melchers *   

  * 2 ½ dag werkzaam te verdelen over drie dagen.  

* de flexibele leerkrachten Anna Jongerling en Gert Jan Bijlsma kunnen indien gewenst en mogelijk i.v.m. vervanging ook 

op andere dagen worden ingezet. 

 

 

Namens het team, 
 
Ellen Melchers 
Locatiedirecteur obs ‘t Hunnighouwersgat 

 


