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VAN HET TEAM 

Beste ouders, verzorgers, 
 
We zijn inmiddels in november beland. Komende week staan de eerste oudergesprekken op 
het programma. Vanwege covid-19 zal dit helaas allemaal digitaal gaan. Via de leerkracht  
(-en) heeft u een uitnodiging ontvangen. 
Tijdens de oudergesprekken zal vooral het welbevinden van uw zoon en/of dochter centraal 
staan. Ik hoop dat u, ondanks dat het via Google Meet is, een fijn gesprek zult hebben.  
 
Gelukkig daalt het aantal covid-19 besmettingen weer. Dat is een positieve ontwikkeling 
alleen hebben we nog, en dat is afgelopen dinsdag nogmaals bekrachtigd door het kabinet, 
een lange weg te gaan. Op dit moment is het een hele uitdaging om elke dag alle groepen 
bemand te hebben. Wanneer een collega milde klachten heeft, wordt deze gelijk getest en 
meestal is een collega binnen 1 à 2 werkdagen weer inzetbaar. We merken dat het steeds 
moeilijker wordt om collega’s te laten vervangen via onze vervangingsorganisatie (Leswerk).  
Deze week waren er helaas tot twee keer toe geen vervangers beschikbaar. Gelukkig hebben 
we het intern op kunnen lossen door óf leerlingen tijdelijk even te verdelen óf door een 
collega die extra wil komen werken. Op deze manier zorgde dit ervoor dat we nog geen 
groepen naar huis hebben moeten sturen. We doen ons uiterste best om alles door te laten 
gaan, ook al vraagt dit veel flexibiliteit van uw kinderen en van alle leerkrachten.  
 
Daarnaast kan ik het niet vaak genoeg benadrukken, houdt afstand van elkaar (1.5 meter) 
tijdens het wegbrengen en ophalen van uw kind (-eren). Samen houden we corona onder 
controle. Dank u wel voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Embregts – directeur  
 

 

 

 

 

 

 



VAN INOS-GMR 

 
 

Nieuwe (vice) voorzitter GMR INOS 

De GMR heeft een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter! 

Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor een nieuwe 

rolverdeling. We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra de taak van voorzitter op 

zich neemt. Samen met het ouderlid Jan-Willem Thoen, onze nieuwe vicevoorzitter, heeft de 

GMR een sterke basis om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over 

bovenschools INOS-beleid. 

Hieronder stellen zij zich voor: 

Mijn naam is Sharon Hiemstra en ik woon in Breda. Ik ben 35 jaar en 

ben getrouwd met Jeroen. Wij hebben 3 kinderen, een meisje van 5, 

een jongen van 3 en een jongen van 1 jaar. Ik ben binnen INOS zo’n 11 

jaar werkzaam. Ik ben begonnen op het VSO Breda College als 

leerkracht, na heel wat jaren ben ik sinds kort werkzaam op Ons Sbo 

en van de vele rollen nu in de rol van Intern begeleider. 

Sinds dit jaar lid geworden van de GMR en ik mag de voorzittersrol op 

me nemen. Ik heb er enorm veel zin in om met de leden samen te brainstormen over allerlei 

zaken rondom personeel, onderwijs en financiën.  

Naast mijn werk zit ik binnen de tennis in het verenigingsleven en houd ik van gezelligheid!  

Ik ben Jan-Willem Thoen, trotse vader van 3 jongens waarvan onze 

jongste Floris op SO het Kasteel zit. Sinds 2 jaar zit ik als ouderlid in 

de GMR en de GMR commissie financiën. Er gebeurt een hoop in 

het onderwijs zeker in deze uitdagende corona tijd en ik vind het 

erg mooi om mijn steentje bij te kunnen dragen en het 

ouderperspectief te kunnen geven. Ik heb er veel zin in om als 

vicevoorzitter samen met alle leden van de GMR een goede en 

zinvolle invulling te geven aan de medezeggenschap binnen INOS. 

Als er ouders zijn met vragen over bovenschoolse zaken, neem dan 

gerust contact met me op! 

Mocht je vragen hebben aan de GMR dan kun je altijd contact opnemen via het mail adres 

gmr@inos.nl  Wil je meer weten over de GMR? Ga naar https://inos.nl/wie-zijn-

wij/medezeggenschap/ 
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