
Datum ; 19 mei 2016 

 

Afscheid van personeel; 

 

Langs deze weg wil ik, Masja,  u op de hoogte brengen van mijn vertrek als schoolcoördinator 

van obs de Bosvlinder. Dit schooljaar ben ik schoolcoördinator op twee scholen geweest en 

om die reden gestopt met lesgevende taken. Ik merk nu dat ik dit erg mis en dit graag weer 

wil oppakken. Dit kan niet als ik op twee scholen als schoolcoördinator werkzaam blijf.  

Ik kan op ’t Hieker Nust meer ingezet worden als leerkracht en ik heb dan ook besloten ,in 

overleg met de directeur, om volgend schooljaar nog  alleen in Hijken te werken. 

Hoewel ik het erg jammer vindt om uit Hooghalen te vertrekken, is dit wel de juiste keuze.   

Voor de school ’t Hieker Nust kan ik meer aanwezig zijn en voor de Bosvlinder zal de nieuwe 

schoolcoördinator  3 dagen aanwezig kunnen zijn.  Je wordt meer ingezet en je bent meer 

aanwezig en je maakt meer deel uit van het team. De nieuwe schoolcoördinator zal ook 1 dag 

les geven. Ik heb de afgelopen twee jaar met heel veel plezier op de Bosvlinder gewerkt en zal 

de samenwerking met het team, ouders en kinderen zeker missen. Ik wil u heel hartelijk 

danken  voor de afgelopen twee jaar en wens iedereen veel succes, geluk en plezier. 

 

Masja van Zanden. 

 

Op de Bosvlinder gaat juf Helga 4 dagen lesgeven in groep 3 en 4 en dan blijft er 1 dag voor 

juf Marion. Juf Marion is gelukkig weer helemaal terug. Ze heeft haar werkzaamheden goed 

opgepakt en wil dit graag voortzetten. Ze wil 2 dagen blijven werken in groep 3 en 4 en dit is 

niet langer mogelijk op onze school. Juf Marion van groep 3 en 4 gaat daarom  gebruik maken 

van mobiliteit. Dit houdt in dat ze na de zomervakantie werkzaam zal zijn op een andere 

school. Daar wordt ze ook leerkracht van groep 3 en 4.  We zijn blij dat we in goed overleg 

tot deze oplossing zijn gekomen.   

Juf Dineke is al weer druk bezig met activiteiten in de school.  Voor het komend schooljaar 

heeft juf Dineke er voor gekozen om op meerdere scholen werkzaam te zijn.  Wel blijft ze 

nog voor een deel bij ons werken want ze gaat de inval verzorgen op de vrije dagen van juf 

Antecla en meester Henk. Ze gaat niet helemaal vertrekken. 

Juf Hettie is nog niet hersteld en het is nog afwachten hoe het gaat. Juf Antecla begint weer 

met enkele werkzaamheden. Hoe deze trajecten lopen is nog onzeker.  

Juf Lisanne en juf Jennifer blijven bij ons in de onderbouw werken en juf Annelies blijft 

zolang  juf Antecla vervangen. Op deze manier houden we de rust in school en blijven we als 

team met dezelfde leerkrachten werken. 

De nieuwe schoolcoördinator wordt juf Nicole Jongman. Ze is nu bouwcoördinator op de 

Harm Smeenge en heeft haar ambities uitgesproken om coördinator te worden. Ook voor haar 

geldt dat de combinatie met lesgevende taken erg fijn is. Ze werkt een dag naast juf Helga in 

groep 3 en 4 als leerkracht en ze zal ondersteuning geven aan kinderen die extra zorg nodig 

hebben. Dit doet ze samen met juf Marian Bisschop, de MIB-er. 

 

Doordat we als Stichting jaarlijks krimpen met ons leerlingenaantal hebben we te maken met 

ontslag. Directie, leerkrachten, stafmedewerkers hebben al te maken gehad met ontslagrondes.  

Afgelopen schooljaar is er, met instemming van de GMR, gekozen voor de 

onderwijsassistenten. We voorkomen daarmee dat leerkrachten ontslagen moeten worden en 

we  te maken krijgen met grotere groepen. We houden nu binnen de Stichting een gemiddelde 

van 23 leerlingen per groep aan.  Voor juf Alma, onze onderwijsassistent,  houdt dit in dat 

haar werkzaamheden stoppen. Ze zit om die reden al 2 jaar in een traject om te komen tot 

ander werk. Wat natuurlijk niet wegneemt dat dit voor haar veel impact heeft.   



 

 

Voorlopige indeling;  

 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep1/2  Lisanne Lisanne  Jennifer  Jennifer  Jennifer  

Groep 3 /4   Helga Helga  Helga  Helga  Nicole  

Groep 5/ 6  Antecla/ 

Annelies 
 Antecla/ 

Annelies 
 Antecla/ 

Annelies 
 Antecla/ 

Annelies 
 Antecla/ 

Annelies  

Groep 7/ 8  Henk   Henk  Henk  Henk  Henk  

 

 

Mochten er vragen zijn of heeft u behoefte aan een reactie of meer uitleg, loop dan naar 

binnen of neem contact op met de directeur Immy Rorije.  

Natuurlijk gaan we aandacht besteden aan het afscheid van onze leerkrachten! Verdere 

informatie daarover krijgt u op een later tijdstip.  

 

 

met vriendelijke groeten  

Immy Rorije ( directeur) 


