
Formatie 2019-2020 

Al geruime tijd zijn wij bezig met de formatie voor 2019-2020. De 

formatie gaat over de manier waarop de leerkrachten zijn verdeeld 
over de klassen. Bij het maken van de verdeling houden wij rekening 
met verschillende zaken. We kijken o.a. naar voorkeuren, opgedane 

kennis en vaardigheden en naar de continuïteit in een bepaalde groep 
of bouw. Hieronder kunt u de indeling vinden.  

 
Hieronder ziet u de namen met daarachter het aantal werkdagen. 
 
Groep 1-2 Blauw Marjolein Linschoten (3) & Anique Diepeveen (2) 

Groep 1-2 Rood Simone Visser (5) 

Groep 1-2 Oranje Veronique vd Bildt (3) & Els Firet (2) 

Groep 3 Annemiek vd Ploeg (4) & Sabine Kors (1) 

Groep 4 Els van Atten (4) & Els Firet (1) 

Groep 5 Gerbert Gerritsen (5) & Andrea Soeters (2)  

Groep 6 Ellen de Weger (3) & Vacature (2) 

Groep 7 Marleen Sederel (5) & Yurena Garcia (2) 

Groep 8 Cecile Eurlings (3) & Frank de Bruin (2) 

Talentbegeleider (meerklas) Eva Beumer (1) 

Onderwijsassistent  Jasper van Rooijen (3) & Rianne vd Meijden (3) 

Intern begeleider (IB) Wilma Jochem (4) 

ICT-coördinator  Frank de Bruin (1) 

Vakleerkracht muziek Els Firet (1) 

Vakleerkracht gymnastiek Sebastiaan Klok (2) 

Ondersteuningsteam Els Firet (1) & Sabine Kors (3) & Ellen de Weger (2) & Frank de 
Bruin (1) & Eva Beumer (1) 

 

Wijzigingen: 

In het schema kunt u zien dat er enkele wijzigingen zijn in de 
samenstelling van het team.  

 
Yurena Garcia is een nieuwe naam op de lijst. Yurena komt haar SB-
stage (eindstage PABO) op onze school lopen. Hetzelfde geldt voor 

Andrea Soeters (voor sommige geen onbekende naam). Tot slot komt 
ook Rianne vd Meijden het team versterken. Rianne is PABO-student en 

wordt bij ons onderwijsassistent. Van harte welkom allemaal!     
 
Annemiek vd Ploeg werkte op zowel De Groen van Prinstererschool  als 

bij ons en zij maakt komend jaar volledig de overstap naar De 
Regenboog.  Ellen van Eck zal komend jaar op een andere school gaan 

werken. Marjolein Mimpen is en blijft voorlopig nog met ziekteverlof en 
is daarom niet in dit lijstje opgenomen.  
 

Verschillende functies: 
Naast de groepsleerkrachten zijn er diverse andere functies en taken 

binnen een school. Door het werkdrukakkoord zijn er ook nieuwe 
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Agenda 
- ma. 27 mei ................ Pauze- en pleinsport 

- wo. 29 mei ................. Pauze- en pleinsport 

- wo. 29 mei ................. Activiteit kunstmenu KIDS (groep 1-2)  

 

- Hemelvaart (leerlingen vrij) do. 30 mei en vr. 31 mei - 

 

 

 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/


bijgekomen. In overleg met het team en na instemming van de personeelsgeleding van de MR is 

dit jaar gekozen voor het inzetten van de volgende taken/functies: 
 
Onderwijsassistent 

Een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner betekent extra handen in de klas. Het gaat 
hierbij om praktische zaken, maar ook om het werken met individuele kinderen of kleine 

groepjes. Door de inzet van een onderwijsassistent kan er nog meer op maat worden gewerkt 
en is er meer gerichte aandacht voor kinderen.  
 

Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam bestaat uit volwaardige leerkrachten die op bepaalde dagen ambulant 

zijn (geen eigen klas hebben). Zo’n leerkracht ondersteunt in en buiten de klassen. Buiten de 
klas gaat het bijvoorbeeld om het samen voorbereiden van lessen en het samen maken van 

analyses en plannen. In de klas gaat het om het samen lesgeven (co-teaching), het werken met 
groepjes kinderen en het overnemen van de klas als de leerkracht kind- of oudergesprekken 
voert, toetsen afneemt of helemaal afwezig is. 

 
ICT-coördinator 

ICT speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van de 
Chromebooks (alle groepen) en de tablets (in groep 7-8). Om dit alles goed te laten verlopen is 
een ICT-coördinator onmisbaar. Deze persoon houdt zich deels bezig met techniek (een goed 

werkende infrastructuur is onmisbaar), maar richt zich vooral op het didactisch goed inzetten 
van de ICT-middelen (ICT is alleen effectief in de handen van een goede leerkracht). Frank de 

Bruin is komend jaar een dag in de week ambulant om deze taak op zich te nemen.   
 
Talentbegeleider (leider meerklas) 

In onze visie proberen wij het onderwijs zo te organiseren dat er in de klassensituatie veel 
aandacht kan zijn voor de verschillen tussen kinderen. Soms echter is het nodig dat er ook 

buiten de klas aandacht is voor bepaalde (groepen) kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het gericht 
werken aan bepaalde achterstanden d.m.v. RT (remedial teaching). In de meerklas komen 
kinderen wekelijks samen die zelfs in de hoogste subgroep binnen de klas nog niet voldoende 

uitdaging krijgen. Eva Beumer geeft 1 dag per week leiding aan de meerklas. 
 

Intern begeleider 
De intern begeleider is de zorgcoördinator van de school. Wilma Jochem is onze intern 
begeleider. Zij is betrokken bij alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Zij 

coördineert trajecten en denkt inhoudelijk mee met de leerkrachten.   
 

ICO 
De intern coördinator opleidingen is verantwoordelijk voor alle stages binnen de school. De 
Regenboog is een zogenaamde opleidingsschool. Dit betekent dat wij partner zijn van de Marnix 

Academie (PABO) in Utrecht en dat er per jaar meerdere studenten bij ons hun stage komen 
doen. Gerbert Gerritsen vervult binnen De Regenboog deze taak. 

 
Vakleerkracht gymnastiek & muziek 
In principe kan een basisschoolleerkracht alle vakken op school geven. Omdat niet iedereen 

overal even goed in kan zijn en omdat wij geloven in het werken vanuit talenten, kiezen wij er 
komend jaar voor om gymlessen (Sebastiaan Klok) en een deel van de muzieklessen (Els Firet) 

door een vakleerkracht te laten geven.  
 

Nieuw fotoalbum 

Er is weer een nieuw fotoalbum beschikbaar. Klik hier voor het fotoverslag van de Koningsspelen 
2019. Foto-ouders bedankt! Om privacy-redenen werkt de link niet in de online-versie van deze 
nieuwsbrief.   
 

Geboren: Sanne Faber  

Op 1 april is het tweede kindje van Juf Anique en haar man Robert-Jan geboren. Van harte gefeliciteerd 

met jullie dochter! 

 



 

 
 

 

Rapportmappen 

Wilt u er aan denken om rapportmappen weer op school in te leveren? Alvast bedankt!  
 

Prikbord: Biltse kinderburgemeester gezocht! 
 

De gemeente De Bilt is op zoek naar een kinderburgemeester voor het schooljaar 2019/2020. Wil jij alle 
kinderen uit de gemeente De Bilt vertegenwoordigen? Bijvoorbeeld bij verschillende evenementen, 
bijeenkomsten en bij de gemeente zelf? Vind jij het leuk om mensen te ontmoeten en je mening te geven? 
Heb je een duidelijk idee wat er beter kan voor de jeugd in de gemeente? Solliciteer dan naar de functie 
van kinderburgemeester! Kijk op www.debilt.nl/kinderburgemeester wat je moet doen om misschien wel de 
eerste Biltse kinderburgemeester te worden.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via directie@regenboog-debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 

http://www.debilt.nl/kinderburgemeester

