
Formatie 

Al geruime tijd zijn wij bezig met de formatie voor 2018-2019. 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. Zoals u kunt zien, 
kunnen we behoorlijk investeren in uitbreiding van de ondersteuning in 

de klassen en in de uitbreiding van de vakuren gymnastiek. Dit komt 
door de extra gelden die beschikbaar zijn gekomen vanuit het 
werkdrukakkoord van de overheid en het onderwijsveld. Hieronder ziet 

u de namen met daarachter het aantal werkdagen. 
  
Groep 1-2 Rood Eva Beumer (4) & Anique Diepeveen (1) 

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

Groep 1-2 Blauw Marjolein Linschoten (3) & Anique Diepeveen (2) 

Groep 3 Els van Atten (4) & Annemiek vd Ploeg (1) 

Groep 4 Els Firet (5) 

Groep 5 Gerbert Gerritsen (5) 
Simone Visser (1) 

Groep 6 Lisette van Rossum (3) & Marjolein Mimpen (2) 

Groep 7 Marleen Sederel (5) 

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

IB/RT Wilma Jochem (4) 

ICT-coördinator Frank de Bruin (1) 

Vakleerkracht gym Sebastiaan Klok (2) 

Onderwijsassistent Karen Sijssens (2) 

Onderwijsondersteuner Sabine Kors (4) 
Frank de Bruin (1) 

Meerklas Lisette van Rossum (1) 

 
Wijzigingen in samenstelling team: 
Marjolein Mimpen maakt de overstap van de Theresiaschool naar De 

Regenboog. Ze gaat samen met Lisette groep 6 doen. 
 

Marleen Sederel maakt ook de overstap van de Theresiaschool naar De 
Regenboog. Marleen heeft in het verleden ook al eens bij ons gewerkt 
toen zij een zwangerschapsvervanging in groep 7 deed.  

 
Een bekende naam, maar nieuw in ons team is Sebastiaan Klok. Hij zal 

volgend jaar twee dagen onze vakleerkracht gymnastiek zijn. 
Sebastiaan is bij veel ouders en kinderen bekend van zijn taken vanuit 

Mens De Bilt (pauzesport e.d.). De huidige vakleerkracht gymnastiek 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- di. 5 juni .................... Avond4daagse (dag 1) 

- wo. 6 juni .................. Avond4daagse (dag 2) 

- do. 7 juni ................... Avond4daagse (dag 3) 

- do. 7 juni ................... Studiedag team (leerlingen vrij) 

- vr. 8 juni ................... Avond4daagse (dag 4) 

- ma. 11 juni ................ Kunstmenu KIDS ‘Tweetakt’ (groep 7) 

- do. 14 juni ................. Lessen Regenboogkoor 

- do. 14 juni ................. MR 

- vr. 15 juni ................. Eindpresentaties Regenboogkoor 

- ma. 18 juni ................ Studiedag groep 1 t/m 4 (leerlingen vrij) 

- wo. 20 juni ................ Kamp groep 8 (dag 1) 

- do. 21 juni ................. Kamp groep 8 (dag 2) 

- vr. 22 juni ................. Kamp groep 8 (dag 3) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Paul vd Brink gaat meer werken op de Michaëlschool. 

Maaike Top ziet u niet meer staan in het schema van De Regenboog. Zij maakt de overstap naar 
de Julianaschool (ook een van de Delta-scholen). 
 

In groep 5 ziet u naast 5 dagen van Gerbert ook 1 dag Simone Visser staan. Dit betreft een SB-
stage, een afstudeerstage waarbij de student lesgeeft en de mentor begeleidt.     

 
Verschillende functies 
Door het werkdrukakkoord (klik hier voor meer info) kunnen we komend jaar flink investeren. In 

overleg met het team en na instemming van de personeelsgeleding van de MR is gekozen voor 
het inzetten van de volgende (nieuwe) taken/functies: 

 
Onderwijsassistent 

Een onderwijsassistent 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. Komend jaar zal Karen Sijssens deze functie in groep 3 op zich nemen. 
 

Onderwijsondersteuner 
De onderwijsondersteuner is een volwaardige leerkracht die volledig ambulant is (geen eigen 
klas heeft). Deze 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 etc. Sabine Kors zal komend jaar deze nieuwe taak op zich nemen.  
 

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.   

 
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. Het afgelopen jaar hebben enkele teamleden de opleiding tot talentbegeleider 

gevolgd. Lisette van Rossum is daar één van en zal komend jaar de meerklas leiden. 
 

Vakleerkracht gymnastiek 
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 de gymlessen volledig door een vakleerkracht te laten geven. Sebastiaan 
Klok geeft in 2018-2019 twee keer in de week een les aan de groepen 3 t/m 8. 

      
Avondvierdaagse 

Volgende week vindt de avondvierdaagse in onze gemeente 

plaats. De ouders van de kinderen die zich hebben aangemeld 

hebben van de commissie al rechtstreeks informatie ontvangen. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de indeling van 

de groepjes en informatie over starttijden en andere 

praktische informatie. Hieronder nog enkele belangrijke 

opmerkingen: 

 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/aanpak-werkdruk-eerder-mogelijk-door-werkdrukakkoord


Aanwezigheid van het leerkrachtenteam 

In het verleden (bijvoorbeeld tijdens uw eigen basisschooltijd) was het redelijk gangbaar dat 
leerkrachten meeliepen tijdens de avondvierdaagse. Tegenwoordig wordt daar anders naar 
gekeken. Het vak van leerkracht is door de jaren heen flink veranderd. Er zijn taken 

bijgekomen, zoals het omgaan met verschillen in de klas, het systematisch volgen en 
administreren van de voortgang van leerlingen, het maken van analyses en plannen, contacten 

met externen en diverse gesprekken met allerlei betrokkenen.   
 
De veranderende inhoud van de taak van de leerkracht betekent ook dat er andere keuzes 

gemaakt moeten worden en dat sommige dingen gewoonweg niet meer passen in het 
takenpakket. De aanwezigheid bij buitenschoolse activiteiten is daar een voorbeeld van. Wij 

vinden dit soort activiteiten waardevol, maar het is niet altijd haalbaar voor leerkrachten om 
(volledig) aanwezig te zijn.  

 
Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over dit soort zaken. Daarom proberen wij te 
zeggen wat we doen en wat we ook niet doen. Dit zorgt ervoor dat iedereen dezelfde 

verwachtingen kan hebben en er geen misverstanden ontstaan.  
  

Voor de avondvierdaagse geldt dat de leerkrachten niet meelopen. Omdat wij wel graag 
betrokken zijn, hebben wij afgesproken dat wij als team de kinderen komen uitzwaaien bij de 
start van de vierdaagse. Voor de groepen 3 t/m 8 is dat op dinsdag, voor de groepen 1-2 op 

woensdag. 
 

Samen verantwoordelijk voor een goed verloop 
De avondvierdaagse is een activiteit die 
onder verantwoordelijkheid van ouders 

plaatsvindt. Deze verantwoordelijkheid 
geldt niet alleen voor de organiserende 

ouders, maar voor iedereen die zich heeft 
opgegeven als hulpouder en dus meeloopt. 
Dit past ook helemaal bij de waarden en 

uitgangspunten van de school (denk aan 
de 7 competenties en de uitgangspunten 

van De Vreedzame School die in onze hele 
organisatie leidend zijn). 
 

Wij zijn heel blij dat u als ouders deze taak oppakt. U kunt er samen voor zorgen dat het een 
veilig, sportief en gezellig feest wordt voor alle kinderen. Uiteraard willen we daarnaast als 

school graag een goede indruk maken op de mensen in onze omgeving (we hebben in onze 
geschiedenis al twee keer de ‘sociaalbokaal’ gewonnen, dus we hebben de eer hoog te 
houden!).  

 
Concreet hopen wij dat u alert bent op ongewenst gedrag en hier kinderen op aanspreekt. Wij 

zullen met de kinderen op school uiteraard ook spreken over dit thema in de aanloop naar de 
vierdaagse. Wij ontvangen ook graag feedback van u tijdens de avondvierdaagse zelf, zodat 
wij hier op school mee aan de slag kunnen.  

 
Wij wensen u allemaal een heel fijne avondvierdaagse toe! 

 

Eindconcert muziek 
Weet u het nog? In februari vond de feestelijke muziekmaand plaats. Deze maand hebben wij 

toen afgesloten met een prachtig eindconcert in de gymzaal! Ook de afgelopen maanden hebben 
de leerlingen en leerkrachten niet stilgezeten. In de klas zijn leuke muzieklessen gegeven door 
vakleerkrachten en de leerkrachten zelf. Vanuit de groepen 3-4-5 en 6-7-8 hebben veel 

leerlingen elke donderdag meegezongen in het schoolkoor. Onder leiding van juf Cynthia 
Strikkers hebben zij de afgelopen tijd heel veel geleerd. Het resultaat van deze weken zullen zij 

laten horen tijdens een feestelijk eindconcert. Dit concert vindt plaats op vrijdagmiddag 15 
juni van 13.15 uur tot 14.00 uur. Ook zullen een aantal groepen kort laten zien en horen wat 

  

  

 



zij de afgelopen tijd tijdens de muzieklessen geleerd hebben. Het belooft weer een feestelijke 

middag te worden, dus schrijf deze datum alvast in uw agenda! Houdt de volgende 
nieuwsbrieven in de gaten voor meer praktische informatie 
 

Sociale veiligheid 

Iedere school in Nederland moet een methode sociaal-emotionele vorming gebruiken. Wij zijn al 

jaren gecertificeerd Vreedzame School. De methode is een bewezen effectieve methode en een 

heel belangrijk onderdeel van de school. Het bevat naast de lessen over sociaal emotionele 

vorming en (democratisch) burgerschap ook een anti-pestprogramma e.d. (ook een eis vanuit 

de overheid). De inspectie van onderwijs vraagt alle scholen om jaarlijks te meten hoe het staat 

met de beleving van sociale veiligheid op school. Wij gebruiken hiervoor het meetinstrument van 

De Vreedzame School, de zogenaamde ‘veiligheidsthermometer’. De uitslagen van de peiling 

kunt u terugzien op de schoolvergelijkingssite Scholen op de Kaart. Wij zijn blij te kunnen 

melden dat onze kinderen de veiligheid op De Regenboog met een 8,3 waarderen. Een mooie 

bevestiging van wat wij al dachten te zien als resultaat van de continue focus op dit onderwerp.  

   

 
NB: de meting rondom sociale veiligheid staat los van de tevredenheidspeilingen (ouderpeiling en leerlingpeiling) in ParnasSys die 

recent ook is afgenomen. Over de uitkomsten hiervan hoort u later meer. 

 

Nieuwbouw  

Zoals bekend heeft de aanbesteding geen inschrijvingen 

opgeleverd voor de nieuwbouw van IKC De Regenboog. Dit is 
toe te schrijven aan de druk waaraan de bouwwereld op dit 

moment onderhevig is. Voor een nieuwe aanbestedingsronde 
heeft de gemeente daarom de afgelopen tijd nieuwe en 
actuele informatie uit de bouwwereld verzameld. Deze 

informatie vormt de basis van de nieuwe aanbesteding, die 
daarmee naar verwachting wél passende inschrijvingen zal 

opleveren. Medio september zal hier meer nieuws over te 
melden zijn. De reeds genoemde planning blijft leidend 
(oplevering nieuwbouw kerst 2019). 

 

Prikbord: Flyer Hockeyplezier 
In de bijlage vindt u een flyer over Hockey-plezier. 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
Zondag 3 juni is het feest voor 7 kinderen van de Laurens-Michaëlkerk. Zij vieren dan hun 
Eerste Heilige Communie in de Michaëlkerk in de eucharistieviering van 10:00 uur. Deze 7 

kinderen komen van de Michaelschool, de Regenboog en de Groen van Prinstererschool. Zij 
hebben vanaf januari gewerkt aan de voorbereiding naar dit feest. Met elkaar hebben ze geleerd 

wat de gebruiken zijn in de kerk en hebben ze vooral Jezus een beetje beter leren kennen. Alle 
kinderen zouden het erg leuk vinden als zoveel mogelijk mensen, groot en klein, dit moment 
van hun Eerste Communie met hen komen vieren. Iedereen is dan ook van harte welkom! 

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

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de 
website en in het folderdisplay in de hal van de school. 

 

  

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11102/1100/Basisschool-De-Regenboog/Leerlingtevredenheid

