
 
 
 

      Nieuwsbrief vrijdag 12 juni 2020 
    
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Deze week even geen Corona nieuws. Vandaag geven we u informatie over het nieuwe schooljaar. 
 
 
Groepsindeling 2020-2021 
Er zijn een aantal veranderingen ten opzichte van dit schooljaar:  

• De groepsindeling 

• Er is een nieuwe structuur wat betreft de directie 

• Er is een personele wisseling.  
 

Groepsindeling 
In verband met het leerlingenaantal is er gekozen voor een iets andere groepsindeling dan vorig 
schooljaar. De kinderen van groep 6 zitten komend schooljaar samen met de kinderen van groep 7 en 
8 in de bovenbouwgroep. Elke groep werkt met 2 vaste leerkrachten en heeft ondersteuning van een 
onderwijsassistent. In onderstaande tabel is dit weergegeven.  
 
Directiestructuur 
Binnen het openbaar onderwijs is in overleg met de teams en met instemming van de GMR ervoor 
gekozen om de komende twee jaar te gaan werken met twee locatiedirecteuren, waarvan één 
locatiedirecteur eindverantwoordelijk is voor zowel obs ’t Hunnighouwersgat als obs Prinses 
Margrietschool (Esmé Bijlsma) en één locatiedirecteur voor obs ’t Jok (Loes Dijk). Waarbij op obs 
Prinses Margrietschool een L11 leraar ambulante tijd krijgt om de taak van teamleider uit te voeren. 
Dit wordt gedaan onder eindverantwoordelijkheid van de locatiedirecteur. 
 
Voor onze school betekent dit dat vanaf komend schooljaar de leidinggevende taken verdeeld 
worden. Esmé Bijlsma vervult de functie van locatiedirecteur en Ineke Tuinman-van Vliet vervult de 
taak van teamleider. 
De locatiedirecteur is op donderdag aanwezig op school. De teamleider is vier dagen per week op 
school aanwezig: op maandag en dinsdag lesgevend, en op woensdag en donderdag ambulant als 
teamleider. Ineke is daarmee het dagelijks aanspreekpunt op onze school. 
Ineke heeft het afgelopen jaar de opleiding tot vakbekwaam schoolleider gevolgd. 
 

Personele wisseling 
Op onze school vindt tevens een verandering plaats op personeel gebied. Eke Heuff gaat vanaf 
aankomend schooljaar haar werkzaamheden vervolgen als intern begeleider op ‘t Hunnighouwersgat 
in Midsland en vervult daarnaast een lesgevende taak. Marije Veringmeijer komt vanaf ‘t 
Hunnighouwersgat richting onze school. Zij gaat werken als intern begeleider en wordt tevens 
leerkracht van groep 4-5 en op vrijdagmiddag van groep 3-4-5. 
 
 
 
 
 
 



 
Hieronder wordt de groepsindeling en de inzet van teamleden weergegeven. 
 

 
 
Even voorstellen 
Marije Veringmeier werkt sinds november 2019 op Terschelling. Ze is vorig jaar gestart op ‘t 
Hunnighouwersgat in groep 7/8 en intern begeleider. Marije komt uit Rotterdam waar ze woonde en 
werkte. In een nieuwsbrief na de vakantie zal zij zich uitgebreider aan u voorstellen. 

 
 
 
Ouder-kind gesprekken op afstand 
Anders dan u gewend bent vinden de ouder-kind gesprekken deze keer op afstand plaats. Aan u als 
ouder de beslissing of uw kind aansluit of niet, aangezien online een gesprek voeren anders is dan 
gezamenlijk op school.  
De gesprekken zijn ingepland vanaf maandag 22 juni. In de bijlage van deze mail is het rooster 
opgenomen. 
De gesprekken vinden bij voorkeur plaats via Microsoft Teams. U kunt inloggen met de inloggegevens 
van uw kind(eren). Deze gegevens zijn eerder al met u gedeeld via de mail.  
Heeft uw kind een broer of zus in een andere groep dan kan het gesprek ook via dit account worden 
gevoerd. U hoeft dan maar een keer in te loggen. 
Wilt u het gesprek liever op een ander manier voeren, zoals via What’s app video, wilt u dit dan voor 
22 juni aangeven bij de leerkracht 
 
Voor de kinderen van groep 8 wordt geen gesprek ingepland, mocht u behoefte hebben aan een 
gesprek neemt u dan contact op met de leerkracht om een afspraak te maken.  
De Talentenkaart (rapport) en de rapporttekening van uw kind wordt op vrijdagmiddag 19 juni in 
Mijnrapportfolio geüpload door de leerkracht, in de map documenten. (www.mijnrapportfolio.nl).  

http://www.mijnrapportfolio.nl/


De inloggegevens heeft u eerder via de mail ontvangen. Lukt het niet om in te loggen, neemt u dan 
even contact op met de leerkracht. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   
 
Namens het team,  
 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 

 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggdfryslan.nl/

