
Formatie 
Enkele weken geleden informeerden wij u over de formatie voor het 

schooljaar 2018-2019. Deze week hoorden wij dat onze collega Lisette 
van Rossum een nieuwe uitdaging aangaat op een particuliere school 

voor fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs. Lisette zou volgend jaar in 
groep 6 werken en de meerklas gaan leiden.  

 
Wij zijn blij te kunnen melden dat wij een goede kandidaat voor de 
ontstane vacature hebben gevonden. Ellen de Weger (ze stelt zich 

binnenkort via de nieuwsbrief aan u voor) komt het team van De 
Regenboog versterken. De ontwikkelingen hebben er wel voor gezorgd 

dat wij enkele wijzigingen in de indeling hebben moeten aanbrengen. 
Hieronder kunt u de wijzigingen (in rood) zien. Er is nog steeds een 
vacature in groep 1-2 Oranje. We zijn druk aan het zoeken, maar het 

blijkt moeilijk deze te vervullen. We houden u op de hoogte. 
 
Groep 1-2 Rood Ellen de Weger (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 Eva Beumer (2) & Marjolein Mimpen (3) 

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 
(ambulante leerkracht) 

Sabine Kors (4) 
Frank de Bruin (1) 
Ellen de Weger (1) 

Meerklas Eva Beumer (1) 

 
Hieronder nog eens een toelichting om het plaatje compleet te maken: 
 

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.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- ma. 2 juli ................... Rapportgesprekken HGW-ronde 3 (groep 1-7) 

- wo. 4 juli ................... Rapportgesprekken HGW-ronde 3 (groep 1-7) 

- do. 5 juli .................... Opvoering eindmusical voor groep 1-7 

- di. 10 juli ................... Opvoering eindmusical voor grootouders 

- di. 10 juli ................... Afscheidsavond groep 8 en ouders 

- wo. 11 juli ................. Uitzwaaimoment groep 8 (door alle groepen) 

- wo. 11 juli ................. Doorschuifmiddag (groep 1-7) 

- do. 12 juli .................. Eindfeest 

- vr. 13 juli .................. Laatste schooldag 2017-2018 

- ma. 27 augustus ........ Eerste schooldag 2018-2019 

 

- Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Wijzigingen in samenstelling team: 

Marjolein Mimpen maakt de overstap van de Theresiaschool naar De Regenboog.  
 
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 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 
personeel. 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.  

 
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. 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 die zelfs in de hoogste subgroep binnen de klas nog niet voldoende uitdaging krijgen 
wekelijks samen. Het afgelopen jaar hebben enkele teamleden de opleiding tot talentbegeleider 

gevolgd. Eva Beumer is daar één van en zal ook komend jaar de meerklas leiden. 
 
 

 

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


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. 
  
Van harte! 

De volgende kinderen zijn komende maand jarig. Van harte allemaal! 
 

JULI   Groep 

1 Marwa Benaoudja (2006) 8 

1 Nikki Loncle (2007) 7 

1 Cathelijne van Vught (2012) 1/2 Oranje 

5 Wobbe van der Woude (2007) 7 

7 Luna Busscher (2008) 6 

7 Serhat Sarayli (2009) 5 

8 Valentijn Maarseveen (2013) 1/2 Oranje 

10 Feng Yi Smits (2013) 1/2 Rood 

11 Jibbe van de Kamp (2007) 7 

13 Rosella Lonis (2012) 1/2 Rood 

13 Charlotte Stuyvenberg (2006) 8 

14 Lars van Maarseveen (2010) 4 

15 Ties Clarijs (2006) 8 

16 Stef van Keulen (2011) 3 

18 Sven van de Vorstenbosch (2013) 1/2 Blauw 

21 Danique Verheul (2013) 1/2 Rood 

23 Saartje Lammers (2008) 6 

24 Anouk Uijterwaal (2011) 3 

27 Isaac Dutilh (2011) 3 

27 Suzette Dutilh (2011) 3 

28 Suze Nienhuis (2008) 6 

30 Roberta de Bruijn (2006) 8 

 

Rapportgesprekken 
Volgende week maandag en woensdag zijn de rapportgesprekken voor de groepen 1 tot en met 
7. De gesprekken van de groepen 1 en 2 worden in Het Lichtruim gevoerd (niet in het Mereltje). 

U kunt de ingang die grenst aan het schoolplein gebruiken. Vanaf daar zullen we u naar de 
ruimte leiden waar de gesprekken worden gevoerd. 

 

Prikbord: Zomerflyer Mens De Bilt 

De zomervakantie komt eraan, en dat betekent dat de kinderen lekker vakantie hebben. Er 
zullen kinderen op vakantie gaan, maar voor de kinderen die niet op vakantie gaan, heeft MENS 

De Bilt 6 leuke sport en spel dagen georganiseerd. 

Prikbord: Flyer vriendjestraining FC De Bilt 

In de bijlage een flyer over de vriendjestraining van FC De Bilt. 
 

 
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. 

 

 

 

 


