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De volgende nieuwsbrief verschijnt  

1 juli 

Formatie 

Naast de klassenverdeling, welke u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft nu ook de 

koppeling van leerkrachten aan de groepen plaatsgevonden. Leerkrachten worden zorgvuldig 

gekoppeld aan bepaalde groepen kinderen. Dit heeft te maken met wat de groep aan vaardighe-

den/kennis bezit of vraagt. De kwaliteit van de leerkrachten hangt nauw samen met specialisti-

sche kennis, ervaring in de betreffende groep en de voorkeur voor het jongere of oudere kind. 

We vinden de rust in de school heel belangrijk. Er staan daarom bij voorkeur niet meer dan 2 

leerkrachten voor de groep. In het schema leest u voor welke groepen de groepsleerkrachten 

verantwoordelijk worden.  

Totstandkoming formatie schooljaar 2021-2022 

Aan het eind van ieder schooljaar worden de klassen voor het volgende schooljaar ingedeeld. Het 

aantal klassen en de verdeling van het aantal leerlingen per klas heeft alles te maken met het to-

taal aantal leerlingen op de hele school. Tijdens directie bijeenkomsten, teamvergaderingen en 

(G)MR bijeenkomsten zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de formatie, die vervolgens 

verwerkt zijn in het bestuursformatieplan. Van daaruit wordt het schoolformatieplan samenge-

steld. Het schoolformatieplan is besproken met het schoolteam en de medezeggenschapsraad. 

Uiteindelijk geeft de directeur-bestuurder van stichting PrimAH zijn goedkeuring. In deze extra 

nieuwsbrief informeren wij u uitgebreid over de inrichting van het schooljaar 2021-2022.  

Wijzigingen binnen het  team  

Juf Hennie gaat afscheid van De Eshoek nemen en daarmee maakt zij een einde aan haar onderwijscarrière. Ze gaat genieten van 

haar welverdiende pensioen. 

Juf Gitte heeft gekozen om bij Stichting  Plateau in Assen haar werkzaamheden voort te zetten. Het vertrek van juf Gitte maakt 

het mogelijk dat we een nieuw gezicht binnen het team kunnen verwelkomen; juf Niesje gaat de plaats van juf Gitte innemen. 

Juf  Niesje werkt op dit moment als invalleerkracht binnen Stichting PrimAH. 

Ook conciërge Albert gaat ons verlaten. Hij gaat net als juf Hennie genieten van zijn welverdiende pensioen. 

 



Aanvullende taken en functies 

Tineke (Intern begeleider) is wekelijks aanwezig van maandag t/m donderdag. Tineke ondersteunt leerkrachten in het bieden van 

zorg. Als een leerkracht zich zorgen maakt over een leerling, dan bespreekt de leerkracht dit met de intern begeleider. Het kan 

gaan om zorgen over de leerresultaten, over het gedrag, de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling of over de thuissitua-

tie. Ook ouders kunnen aangeven zich zorgen te maken over de ontwikkeling van hun kind. Samen met de leerkracht wordt geke-

ken wat het kind nodig heeft.  

 

Mandy (onderwijsassistente) is gedurende 4 dagen en Gerda (onderwijsassistente) is gedurende 2 dagen, tijdens de lestijden aan-

wezig. Mandy ondersteunt bij inhoudelijke, begeleidende en verzorgende taken. Ze biedt extra oefening en uitleg aan leerlingen 

die hier behoefte aan hebben, maar kan ook een deel van de klas bij het zelfstandig werken begeleiden. Ze neemt op advies van 

de intern begeleider toetsen af en houdt mede toezicht op het plein tijdens pauzes. Gerda  begeleidt een leerling met een speci-

fieke zorgbehoefte.  

 

Tineke, Alet en Leonie vormen samen het managementteam. Op donderdag bestaan hun werkzaamheden uit meedenken over 

innovatie en uitvoering van het onderwijskundig beleid, helpen en ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende taken en 

plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directie.  

Daarnaast zijn Alet en Leonie ook bouwcoördinator. Hun verantwoordelijkheid bestaat dan uit het voorbereiden van de bouwver-

gaderingen, agenderen, voorzitten, terugkomen op onderwerpen die in ontwikkeling zijn, afstemmen van onderwijsactiviteiten in 

de bouw, inventarisatie van wat goed loopt en wat verbetering behoeft, indien nodig een plan van aanpak opstellen, coachen en/

of begeleiden van individuele groepsleerkrachten, in combinatie met klassenvisitatie.  

Juf Nita verzorgt het onderwijsaanbod aan de (hoog)begaafde leerlingen, in samenwerking met juf Tineke.  De Eshoek  bege-
leidt in het nieuwe schooljaar wekelijks op woensdag deze groep leerlingen.  
 
Meester Patrick is aan het team van De Eshoek toegevoegd als vakleerkracht gymnastiek. Patrick verzorgt wekelijks in de groe-
pen 3 t/m 8, twee ambitieuze en enthousiaste lesuren gym.  Nieuw is dat Patrick ook wekelijks een gymles gaat verzorgen voor 
de groepen 1 en 2. 
 
Janine is onze administratieve kracht.  Zij verricht secretariële werkzaamheden voor de leerlingenadministratie, schooladmi-
nistratie, de personeelsadministratie en financiële administratie.   
 
Guus en Roelf vormen het team van conciërges. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de directe school-
omgeving zoals het plein, de tuin en schuurtjes. Zij verlenen naast technische ook ondersteunende diensten. 
 
Willy, Roelie en Antje zetten zich dagelijks in voor de schone school. Zij verrichten dagelijkse, wekelijkse, periodieke en jaarlijkse 
taken, zodat de school er ‘spik en span’ uitziet. 
 
Anja geeft, samen met het managementteam, leiding aan De Eshoek. 

 
 

Groep 

 

Maandag 

 

Dinsdag 

 

Woensdag 

 

Donderdag 

 

Vrijdag 

Vlindertuin Annet Anita Anita Annet Annet 

Konijnenhol Alet Alet Alet Anita Alet 

Poezenmand Janka Janka Janka Janka Janka 

Groep 3 Marjon Marjon Marjon 

Hendrika 

Willemein Willemein 

Groep 4 Greta Claartje Claartje Claartje Claartje 

Groep 5a Leonie Leonie 

Albert Jan 

Leonie 

Albert Jan 

Hetty 

Albert Jan 

Hetty 

Groep 5b/6b Marcel Marcel Greta Marcel Marcel 

Groep 6a Harriët Harriët Harriët Harriët Greta 

Groep 7 Dieuwerke Dieuwerke Dieuwerke Hendrika Hendrika 

Groep 8a (nu 7b) Niesje Gerben Gerben Gerben Gerben 

Groep 8b (nu 7a) Mariska Mariska/ Niesje Niesje Mariska Mariska 


