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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Nu onze leerkrachten vanuit thuis met uw kinderen werken, is er voor 

andere collega’s die geen groepsverantwoordelijkheid hebben, zoals wij 

dat altijd noemen, tijd en gelegenheid om vooruit te kijken. 

Ik ben dus met onze teamcoördinatoren en administratief 

medewerkster al naar het volgende schooljaar aan het kijken. 

We zijn druk bezig met onze jaarkalender en de formatie. Dat laatste wil zeggen dat we aan 

het bepalen zijn hoeveel groepen we krijgen en welke collega’s die groepen gaan bemensen. 

We zijn nog niet zo ver dat we dat al met u kunnen gaan communiceren, omdat er nog het 

een en ander nagerekend, gepuzzeld en 

besproken moet worden, maar we weten al 

wel dat het team er voor heeft durven 

kiezen om een 19e groep te vormen, die 

voor het grootste deel wordt betaald uit de 

werkdruk verlagende middelen.  

Dat houdt in dat de collega’s minder lesvrije dagen gaan krijgen en nu weer zelf de 

gymlessen gaan verzorgen in ruil voor weer iets kleinere groepen. Dat maakt mij trots op dit 

team. 

Wij hopen en gaan er daarbij van uit dat dat op de 

langere termijn voor een aantal (zo niet alle) collega’s 

ook verlaging van de werkdruk op zal leveren. 

Dat houdt ook wel in dat Weilust voor het eerst in een 

lange geschiedenis weer een gecombineerde groep mag 

gaan maken.  
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Wij hebben natuurlijk de laatste twee jaren ook wel bewust 2-3 groepen gemaakt om 

daarmee de doorgaande lijn binnen de school van ‘kleuters’ naar groep 3 te onderzoeken en 

te verbeteren. Maar getalsmatig kunnen we dat dit jaar niet volhouden en moeten andere 

keuzes gaan maken. 

Ik heb u gisteren gemeld dat ik aan het einde van dit schooljaar plaats ga maken voor een 

nieuwe jongere collega in de leiding van de school.  

Ik heb daarbij nog de kans op korte mooie andere uitdagingen binnen het bestuur gekregen, 

maar dat houdt wel in dat ik afscheid ga nemen van mijn ‘prinsen en prinsessen’ en/of mijn 

‘vrienden en vriendinnen’.  

Dat doet mij uiteraard wel wat, zeker in deze bijzondere tijd, maar het belang van de school 

staat steeds voorop. 

Naast mij hebben nog drie andere collega’s aangegeven afscheid te 

willen nemen van Weilust. 

Zo heeft Vivian Innemee aangegeven toe te zijn aan een geheel 

nieuwe uitdaging op een andere school.  

Persoonlijk vind ik dat altijd een heel goede beslissing om je ervaring 

en je competenties weer eens naar een andere werkplek te brengen 

en om in die andere omgeving weer nieuwe dingen te gaan leren. Dat zou voor iedereen na 

een aantal jaren heel goed zijn.  

Ik vind het dan ook fijn dat Vivian die uitdaging aangaat en wens haar op de nieuwe 

werkplek heel veel plezier en succes.  

Wij denken natuurlijk graag dat het nooit beter kan zijn dan op ons eigen vertrouwde 

Weilust, maar dat blijkt in de praktijk steeds weer heel erg mee te vallen. 

Daarnaast hebben Annemarie van Bokhoven en Aggie Hoogesteger (twee van onze groep 1-

2 leerkrachten) aangegeven met vervroegd pensioen te willen gaan. 

Voor hen natuurlijk een mooi vooruitzicht en altijd een verstandige keuze als het mogelijk is, 

maar Weilust zal hun ervaring, liefde en inzet voor de allerjongste leerling zeker gaan 

missen. 

Wij gaan dus – als het ons gegeven is in de omstandigheden waarin we nu verkeren – 

proberen een afscheid voor deze drie kanjers te organiseren. Waarbij we natuurlijk hopen 

dat de kinderen weer lekker ontspannen bij ons op school kunnen en mogen zijn. 
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Maar we hopen natuurlijk nog meer dat Aggie er gezond en 

wel weer zal zijn, om onze dank, herstel- en 

voorspoedwensen aan te nemen.  

Haar situatie is – zo ver we nu weten -  nog onveranderd, 

maar we horen wel dat ze vooruit gaat. We hopen en 

verwachten dat ze snel weer naar huis kan om aan een 

voorspoedig herstel te beginnen. 

Ook Annemieke Dijkmans blijft nog een tijdje afwezig, maar ook voor haar hopen we dat zij 

weer snel aan het werk mag en kan beginnen. We missen haar natuurlijk heel erg op de 

werkvloer. Het vermoeden is dat haar terugkeer pas in de loop van het nieuwe schooljaar zal 

zijn. We blijven haar natuurlijk met veel collegiale belangstelling volgen en houden u op de 

hoogte als er iets nieuws te melden is over deze collega’s. 

Wij verwachten u snel na de meivakantie iets meer te kunnen melden over de 

groepsverdeling. 

Dat hangt natuurlijk ook af van wie er doubleert en wie 

er doorgaat, zodat we de groepsgroottes weten voor een 

goede indeling. 

Wij hebben nog steeds het gevoel dat het zowel bij het afstandsonderwijs als bij de 

noodopvang allemaal goed verloopt.  

We zijn en blijven trots op onze leerlingen en collega’s, maar ook op de ouders die het af en 

toe thuis niet gemakkelijk hebben. 

Neem contact op als wij iets voor u kunnen betekenen. De leerkracht van uw kind staat 

dagelijks met uw kind in contact. 

Ik wens u weer een heel fijne week en hoop dat u allemaal heel 

gezond blijft. Houd nog even vol. Als we de richtlijnen blijven volgen, 

komen we allemaal goed door deze crisis heen. Je hoort het inmiddels 

overal: ‘Samen kunnen we corona verslaan’. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust, 

Kees van Sprundel, directeur 

 
 
 


