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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Nog allemaal heel hartelijk bedankt voor 
uw begrip en flexibiliteit bij de staking 
van gisteren. 
De vakbonden, de minister, ons 
schoolbestuur INOS en dus ook Weilust 
hebben geen schoonheidsprijs verdiend 
met de communicatie rondom het al dan 
niet doorgaan van de staking van het 
onderwijs. 
Ik hoef blijkbaar de meeste ouders niet te 
overtuigen van de redenen van het 
staken, want ik heb het gevoel dat dat 

door heel veel ouders wordt begrepen en gesteund. 
Natuurlijk zijn er zowel binnen het team als binnen de grote groep van ouders verschillen 
van inzichten, maar dat is wat mij betreft prima, zolang dat met respect voor elkaar naar 
elkaar wordt uitgesproken. 
Natuurlijk begrijpen wij dat het voor velen overlast moet hebben gegeven. Dat spijt ons. 
 
Een ander heel belangrijk gegeven binnen ons team is de boodschap die wij kregen van en 
over onze collega Annemieke Dijkmans. 
Bij Annemieke namelijk is een onregelmatigheid gevonden in haar borst waarvoor zij alle 
behandelingen moet ondergaan die bij deze aandoening denkbaar 
en voorhanden zijn. Annemieke is nu ziekgemeld en met haar is 
afgesproken dat zij allereerst optimaal aan haar herstel werkt en 
al haar aandacht geeft aan het medische circuit waarin zij terecht 
gaat komen, totdat zij weer volledig hersteld is en haar aandacht 
weer op de groep kan richten.  
Annemieke hecht er wel aan om regelmatig bij en tussen haar 
leerlingen te zijn als zij zich daar bekwaam voor voelt. U kunt haar 
dus met regelmaat toch op school treffen. 
Wij hebben in samenspraak met de vervangingsorganisatie een 
vergevorderde zij-instromer, André van Eijk, gevonden die samen met Ireen de groep op 
gaat vangen. Dus de vervanging voor Annemieke lijkt nu goed en interessant geregeld te zijn. 



Ireen gaat daartoe wel een dag per week meer werken. Dat houdt ook in dat zij gedurende 
de periode van het herstel van Annemieke ook niet meer samenwerkt in groep 4 met Sanne. 
De heer André van Eijk zal zich in de loop van volgende week uitgebreider aan de ouders 
voorstellen. 
De ouders van de groep van Annemieke en Ireen zijn natuurlijk al vorige week op de hoogte 
gebracht van de afwezigheid van Annemieke. 

 
Een andere belangrijke mededeling is dat onze interne 
begeleider van de bovenbouw, Hannelore Kwekkeboom 
inmiddels met zwangerschapsverlof is gegaan. Haar 
complexe taken van interne begeleider en die van ‘anti-
pest-coördinator’ worden waargenomen door onze 
remedial teacher en teamcoördinator onderbouw Inge 
Meessen. De taken van remedial teacher van Inge 
worden nu waargenomen door Maayke Raaijmakers, de 
Phoenix medewerker die aan onze school is verbonden. 
De teamcoördinatortaken van Inge worden 
waargenomen door Ronald van Noort, die nu 
teamcoördinator is voor de hele school.  

Ik denk dat we deze taken goed ondergebracht hebben en ik heb er alle vertrouwen in dat 
deze collega’s alles op alles gaan zetten om hun nieuwe taken optimaal uit te voeren. 
Iedereen kan uiteraard terugvallen op hun directeur. 
Hannelore wordt in maart weer terug op haar eigen taak verwacht en dan wordt alles 
natuurlijk weer als vanouds. 
 
Ik hoop dat u allemaal weer de gelegenheid hebt gehad en 
genomen om de oudergesprekken met de leerkracht(en) van 
uw kind(eren)  te bezoeken en dat het weer fijne gesprekken 
zijn geweest.  
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het voor uw 
kind is dat ouders en leerkracht dezelfde ‘taal spreken’ bij de 
begeleiding van het kind. 
Het geeft een veilig en vertrouwd gevoel als uw zoon of 
dochter thuis hetzelfde te horen krijgt over wat belangrijk voor 
hem of haar is als thuis. 
 
Ik wens u allemaal weer een fijne week, mede namens het 
team van Kbs Weilust. 
Met vriendelijk groet, 
 
Kees van Sprundel, directeur 
 

 
 
  
 
 


