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Betreft 

Schooljaar 2019-2020 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

Met het einde van het schooljaar in zicht, geven wij u graag de nieuwe groepsindeling. Tevens doen wij 

kort verslag van wat geweest is en wat gaat komen. 

 

Afscheid van collega’s 

Juf Marieke start in het nieuwe schooljaar op een andere school van onze stichting. Met veel plezier heeft 

zij bij ons gewerkt. Wij vinden het jammer dat zij vertrekt, maar begrijpen dat zij blij is met de nieuwe 

uitdaging.  

 
Juf Alessandra heeft een baan bij haar in de buurt gevonden en zet haar carrière voort op een school in 
Vlaardingen. Zowel voor ons als voor haar zal dat wennen zijn na 20 jaar. 
 
Juf Grazia neemt een jaartje sabbatical op. Zij gaat er ongetwijfeld een mooi jaar van maken. 
 
Juf Marlin begint op een andere Rotterdamse school aan een nieuwe uitdaging. 
 

Juf Rianne zien we pas in januari terug. Zij is in blijde verwachting en start het schooljaar met 
zwangerschapsverlof. 
 
Juf Linda begint maandag 30 september aan haar zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf 
Nienke die, vanwege de continuïteit, vanaf de eerste schooldag het hele jaar in de betreffende groep is. 
Juf Linda keert na het zwangerschapsverlof gelukkig wel parttime bij ons terug. 
 
Wij wensen de collega’s die we aan het begin van het nieuwe schooljaar niet terugzien een 
succesvolle voortzetting van hun carrière of een goede verlofperiode en bedanken hen voor de 
inzet op ‘De Michaël’ ! 
 

Nieuwe collega’s 

Wij prijzen ons gelukkig met de nieuwe collega’s die in september bij ons starten! 

 

Juf Sophie, 34 jaar, heeft ruime ervaring op één van de scholen van onze stichting. Zij komt 3 dagen in 

een kleutergroep. 

 

Juf Nienke, 26 jaar, 5 jaar ervaring op een openbare school in Rotterdam, vanaf september fulltime in 

een groep 1-2. 

 

Juf Gudlaugh, werkt nu nog als onderwijsassistent in Prinsenland, maar gaat komend jaar onze groepen 

in de bovenbouw ondersteunen. 

 

Meester Daniël is succesvol bij ons op school afgestudeerd. Hij gaat komend jaar ook nog reizen, maar 

start tot die tijd bij ons in groep 5! 

Wij heten onze nieuwe collega’s van harte welkom en wensen ze een hele fijne tijd op ‘De 

Michaël’ ! 



Vrijwilligers 

Wij prijzen ons gelukkig met het werk van de vrijwilligers! 

Dat geldt voor alle ouders die zich op de één of ander manier voor de school hebben ingezet, maar zeker 

ook voor onze trouwe krachten die wekelijks tijd aan school besteden. 

Mw. Sandra Arnold ondersteunt dagelijks onze conciërge en verricht vele werkzaamheden waardoor de 

school een lust voor het oog blijft! 

Mw. Marion Vehmeijer, mw. Mary Lou Hoekstra en mw. Els Engels zijn wekelijks op school om te 

ondersteunen met onderwijsactiviteiten. Zowel de leerkrachten als de kinderen zijn blij met deze 

ondersteuning! 

Geweldig hoe wij op hun trouwe inzet kunnen blijven rekenen! 

 

Afscheid groep 8 

Wij nemen afscheid van onze 8e-groepers en vertellen u graag waar zij hun schoolloopbaan voortzetten.  

De uitstroom van de kinderen van groep 8 in 2018-2019: 

 

 

Wij wensen alle kinderen succes en een fijne tijd in het voortgezet onderwijs! 

 

De gemiddelde score van de centrale eindtoets lag ook dit jaar boven hetgeen wij op basis van onze 

leerlingpopulatie mochten verwachten. De score was 540.  Een resultaat waar wij trots op zijn. 

 

Verder met kwaliteit 

Het afgelopen jaar heeft het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten van het 

onderzoek zijn in zowel de MR als het team besproken en hebben geleid tot de focuspunten in het nieuwe 

schooljaar. 

De focuspunten zijn: 

Behoud van resultaat. Rekenen en taal blijft belangrijk. Een goede beheersing van de vaardigheden 

zorgt voor een goede basis. 

Een rijk aanbod aan de kinderen; u kunt daarbij o.a. denken aan de thema’s en projecten, de 

lessen/excursies buiten de school, de sportclinics en gastlessen. Maar ook de vreedzame school en de 

creatieve ontwikkeling spelen een belangrijke rol. 

De rol van de leerkracht; het is de leerkracht die ertoe doet! Door samen te werken, ideeën te delen, 

scholing te volgen én bij elkaar in de klas te kijken, werken we continu aan onze ontwikkeling. 

De rol van de kinderen; het is belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. De 

intrinsieke motivatie om te werken aan die ontwikkeling wordt versterkt als zij zich bewust zijn van de 

doelen en de wijze waarop zij die kunnen behalen.  

Op school is een leerlingenraad. Een afvaardiging van de groepen praat onder leiding van een leerkracht 

mee over schoolaangelegenheden. 

 

We versterken het educatief partnerschap door het jaar te beginnen met startgesprekken. Gesprekken 

waarin ouders kunnen kennismaken met de leerkracht en informatie kunnen geven over hun kind. De 10 

minutengesprekken in november en februari veranderen ook enigszins van inhoud. We zullen naast de 

resultaten vooral ook het proces met elkaar bespreken. 

Verder hebben wij naar aanleiding van de uitkomsten het overblijven onder de loep genomen en nieuwe 

afspraken gemaakt ten aanzien van het toezicht en het spelaanbod. 

 

 Aantal leerlingen 

VMBO 3 

VMBO T (MAVO) 8 

VMBO – HAVO 7 

HAVO 17 

HAVO –VWO 10 

VWO 29 

 



In 2019-2020 gaan wij door met LeerKRACHT 

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed. Dit blijkt al jarenlang uit internationale 

vergelijkingen. Om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren is het nodig de aandacht te 

verleggen naar de essentie van toponderwijs: de kwaliteit van de leraar.  

Wij werken aan een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Wij doen dit met de methodiek van 

LeerKRACHT. Deze is gebaseerd op succesvolle onderwijsverbeteringen in het buitenland, ervaringen die 

in Nederlandse scholen zijn opgedaan en ervaring van organisatieadviesbureau McKinsey met 

cultuurtransformaties in grote bedrijven en instellingen. 

 

Met behoud van het goede blijven we ons ontwikkelen om ons ideaal waar te maken: 

de optimale ontwikkeling van kinderen die in staat zijn om te gaan met voor- en tegenspoed.  

Wij willen ze leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als doel 

dat ze voor zichzelf én voor anderen kunnen zorgen en een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de 

maatschappij. 

 

Uitbreiding gebouw 

Ook komend jaar zijn alle lokalen bezet. Daarom is het extra fijn dat wij mogen gaan uitbreiden. Op de 

eerste verdieping komen er twee lokalen bij. De lokalen komen op het terras boven de groepen 1-2. De 

verwachting is dat de lokalen begin 2020 gerealiseerd zijn. 

 

Dank 

Rest mij om hieronder de groepsindeling te geven én om u in deze brief te bedanken voor het in de school 

gestelde vertrouwen.  

De goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de optimale ontwikkeling van ieder kind. 

De open houding van zowel ouders als school, het wederzijds respect én de waardering voor ieders rol in 

de ontwikkeling van kinderen hebben wij ook dit jaar zeer op prijs gesteld. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Zuijdam 

Directeur St. Michaëlschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De groepsverdeling 2019-2020 

Wij starten het schooljaar met 7 kleutergroepen. De kinderen van groep 2 gaan naar groep 3, de overige 

kinderen blijven bij elkaar in de groep. 

In de groepen 1-2 verwelkomen we 2 nieuwe collega’s. Juf Sophie komt in de plaats van juf Sandra en 

juf Nienke komt in de plaats van juf Linda. 

(Juf Sandra gaat zich specialiseren in hoogbegaafdheid in de school en juf Linda gaat met 

zwangerschapsverlof). 

 

Er komen drie groepen 3. 

De groepen zijn zo samengesteld dat er gelijkwaardige groepen ontstaan. Wij hebben daarbij rekening 

gehouden met diverse factoren, zoals de leerlingenaantallen, de leeftijden, de verhouding jongens en 

meisjes, kindkenmerken én bestaande vriendschappen. 

 

In de groepen 3 werken: 

juf Marcella, juf Maylang met op vrijdag juf Anneloes, juf Carlinde (ma/di/wo) met juf Marin (wo/do/vr) 

 

Bij de verdeling van de kinderen zijn de leerkrachten met grote betrokkenheid en zorgvuldigheid aan de 

slag gegaan. Hoewel het voor de ene leerling een iets grotere verandering dan voor de andere zal zijn, 

gaan wij ervan uit dat de kinderen samen met hun leerkracht en klasgenootjes snel hun draai zullen 

vinden.  

Wijzigingen in de groepssamenstelling zijn niet mogelijk. 

 

De ouders van de kinderen uit de groepen 1,2 en 3 treffen bij deze brief een namenlijst, zodat 

u kunt zien in welke groep uw kind volgend jaar zit.  

 

 

Groepsverdeling groepen 4 t/m 8 

 

Huidige 
groep 

Leerkracht 
2018-2019 

Nieuwe 
groep  

Nieuwe leerkracht 
2019-2020 

3ACW 
Juf Carlinde / juf Marin  4B Juf Ellen G / op maandag juf Fietje 

3BMJ 
Juf Maylang / juf Grazia 4A Juf Danitsja 

3CMR 
Juf Marcella 4C Juf Daniëlle 

4ADL 
Juf Danitsja 5C Juf Melissa 

4BEG 
Juf Ellen / juf Rianne 5A Juf Ellen V / op woensdag juf Anneloes 

4CMS 
Juf Marieke / juf Marlin 5B Meester Daniël tot kerst 

Juf Anneloes vanaf januari 

5AEV 

Juf Ellen / juf Grazia 6C Meester Edgar 

 

5BAB 
Juf Anneloes 6B Ma / di / wo juf Jacqueline  

Do en vrijdag juf Mieke 

5CMO 
Juf Melissa 6A Juf Dorine 

6ADB 
Juf Dorine / juf Alessandra 7C Meester Laurent 

6BLO 
Meester Laurent 7A Juf Elyse / vrijdag juf Yvonne 

6CEL 
Meester Edgar 7B Ma / di / wo juf Marijke  

Wo /do/ vrijdag juf Tessa 

7AEM 
Juf Elyse 8B Meester Dennis / op maandag juf Vera 

7BMS 
Juf Marijke / juf Tessa 8A Meester Martijn 

 

 

 

 

 



Overige taken binnen de school 

 

Interne begeleiding Juf Monique Nivard di/wo/do 

Juf Diana Lankhorst ma/wo/do 

Juf Yvonne Lok di/wo/do 

Begaafdheidscoördinator Juf Sandra Kurtschreutter 

Opleidingscoördinator Juf Jacqueline 

Leerlingbegeleiding Juf Mariëtte Bodegraven 

Schoolontwikkeling en 

didactische coach 

Juf Vera Akkermans 

Gedragsspecialist Juf Laura Tuinenburg 

Vakleerkrachten gym Juf Diandra Steenhouwer 

Juf Rianne Touw 

ICT Juf Judith de Jong 

Schoolassistenten Juf Kalinka Koreman 

Juf Gudlaug de Zwaan 

Administratie  Juf Henriëtte van der Hoek 

Conciërge Meester Richard Hoogkamer 

Directie Juf Nathalie Admiraal – adjunct directeur 

Meester Peter Zuijdam - directeur 

 


