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Marijke Cantrijn & Lisette Dirks
DIRECTIE

DO 22 ju l i    Laatste  schooldag 

groep 1  &  groep 8

VR 23  ju l i    Laatste  schooldag

groepen 2  t/m 7  ( tot  12.00)

MA 6  september   Eerste

schooldag school jaar  2021-

2022

Week 38    Informatieavond

DI  28  september    Vergader ing

MR

WO 29 september     Studiedag

(al le  k inderen z i jn  vr i j ! )

VR 1  oktober     Verkiez ingen

leer l ingenraad

Beste ouders,
De boeken zijn uit, het lokaal is schoon, groepen 8 hebben gelukkig deze week nog hun
afscheidsavond bij “Podium Bloos” kunnen houden en alle kinderen hebben kennisgemaakt
met hun nieuwe juf of meneer. We nemen jammer genoeg ook afscheid van twee bevlogen
collega's: Juffrouw Eva wensen we veel succes en werkplezier op De Wegwijzer en juffrouw
Lieve op Sinte Maerte.  
We sluiten opnieuw een bewogen schooljaar met elkaar af. Helaas is ook dit jaar Corona
weer alles overheersend geweest. Veel vragen, testen, quarantaines en onzekerheid hebben
een beroep gedaan op uw en onze flexibiliteit.  Ook de problemen met de riolering zorgden
voor het nodige ongemak.
Het afscheid van Hans Staps kwam als een donderslag bij heldere hemel. We zijn er trots op
dat we het stokje van hem hebben mogen overnemen. We hopen toch zó dat we elkaar het
komend schooljaar meer zullen kunnen ontmoeten! Dank voor het vertrouwen dat u
dagelijks aan ons geeft. We gaan ervan uit dat wij ook komend schooljaar weer op ieders
steun en betrokkenheid kunnen rekenen. 
Op vrijdag 3 september ontvangt u informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar.
Hopelijk zonder beperkende maatregelen. In de bijlage vindt u alvast de jaarplanning voor
het komende schooljaar. Deze ontvangt u bij de start van het nieuwe schooljaar ook op
papier. 
Wij hebben waardering voor uw begrip bij alle veranderingen en soms lastige keuzes
die deze periode van ons allemaal heeft gevraagd. Het team van De Zandberg heeft in alle
fases van dit niet te vergeten jaar met liefde, passie en plezier met uw kinderen gewerkt. Er is
veel werk verzet! De komende weken is er tijd om te ontspannen en hopelijk kan ieder,
binnen de gestelde ruimte, heerlijk genieten van de zomervakantie. Wij wensen u een mooie
zomer toe!
Namens het team van De Zandberg

ONDERWERPEN
Belangrijke data

Formatie 21-22

Even voorstellen

Gesprekken schooljaar 2021-2022

Informatieavond

Schoolverlaters

GMR

BELANGRIJKE DATA



GROEP 5

Groep 5 MS = Merijn (Ma/Di) + Sonja (Wo/Do/Vr)  
Groep 5 CJ = Cora (Ma/Di-o) + Janneke (Di-m/Wo/Do/Vr)
Groep 5 LI = Lian (Ma/Di/helft Wo) + Iris (helft Wo/Do/Vr)
               

FORMATIE 2021 - 2022

Het komend schooljaar gaan we werken met 27 groepen en een gemiddelde groepsgrootte van 24,5. Of we lopende het

schooljaar 2021-2022 opnieuw een instapgroep 1 gaan formeren, hangt nog af van de mogelijke inschrijvingen. Er worden

zeven groepen 1-2 gevormd en drie groepen 3.
 

Naast de groepsformatie is er ook wederom ruimte voor de pijlers binnen onze school, zoals: de Zandberg Academie,

Spiegelklas, Remediale Ondersteuning, Spaans en behouden we onze vakleerkracht sport juf Lynn. 

Net zoals in dit schooljaar zullen de leerkrachten met een vaste groep enkele dagen op jaarbasis buiten de klas

werkzaamheden invullen (klasdagen). Dit betekent dat op die momenten andere leerkrachten voor de groep staan. Dit zal

zoveel mogelijk worden ingevuld met vaste gezichten in de groep. Op donderdag 15 juli zijn de leerlingen in de middag op

bezoek geweest bij hun leerkracht(en) van komend schooljaar.

GROEP 1-2

 1-2 MC = Monique (Ma/Di/Do) + Clare (Vr)   
 1-2 IF = Irene (Ma/Di) + Fleur (Do/Vr)   
 1-2 BK =  Bellissa (Ma/Di) + Karin (Do/Vr)   
 1-2 MJ = Marjolein (Ma) + Janine (Di/Do/Vr)   
 1-2 A = Anke (Ma/Di/Do/Vr)   
 1-2 R = Ria (Ma/Di/Do/Vr)   
 1-2 J = Jessica (Ma/Di/Do/Vr)

GROEP 3

Groep 3 S = Sanne (Ma t/m Vr) 
Groep 3 LF = Lisenka (Ma/Do/Vr) + Femke (Di/Wo)
Groep 3 TB = Tamara (Ma/Di) + Boukje (Wo/Do/Vr)

GROEP 4

Huidige groep 3       Groep 4 in schooljaar 2021 – 2022 
3 FL                              4 MS = Manon (Ma/Di/Wo) + Suzan (Do/Vr)
3 S                                4 ME = Maud (Ma/Di/Wo) + Esther (Do/Vr)
3 TB                              4 JS = Jessica (Ma/Di/Wo) + Suzanne (Do/Vr)

3
De indeling van de groepen 3
hebben betreffende ouders/

verzorgers per mail ontvangen
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De indeling van de groepen
5 hebben betreffende

ouders/ verzorgers per
mail ontvangen

GROEP 6

Huidige groep 5       Groep 6 in schooljaar 2021 – 2022 
5 LI                               6 IR = Ingrid (Ma/Di/Wo) + Renée (Do/Vr)
5 CK                             6 HM = Hèlen (Ma/Di/Wo) + Michiel (Do/Vr)
5 ME                             6 JM = Jacqueline (Ma/Di/Wo) + Marjolijn (Do/Vr)
                          

https://parochieheiligefamilie.nl/communie/


GROEP 8

Huidige groep 7      Groep 8 in schooljaar 2021 – 2022 
7 P                               8 IP = Ingmar (Ma/Di/Wo/Do) + Patricia (Vr) 
7 M                              8 SP= Sjors (Ma/Di) + Peggy (Wo/Do/Vr)
7 An                            8 K = Peggy (Ma) + Karina (Di/Wo/Do/Vr)
7 Ar                             8 A = Arne (Ma t/m Vr)

GROEP 7

Huidige groep 6      Groep 7 in schooljaar 2021 – 2022 
6 IR                              7 M = Mark (Ma t/m Vr)
6 KM                            7 AI = Anne (Ma/Di/Wo/helft Vr) + Ingrid (Do/helft Vr) 
6 D                               7 D = Demy (Ma t/m Vr) 
6 S                                7 P = Pavli (Ma t/m Vr)

VERDERE INVULLING FORMATIE

Schoolleiding
Marijke Cantrijn, directeur (Ma/Di/Wo/Do/Vr)

Lisette Dirks, directeur (Di/Wo/Do/Vr)

Irene Olde Hengel, teamcoördinator onderbouw (1/2/3 eerste helft) (Do/Vr) 

Kelly Visser, teamcoördinator middenbouw (3 tweede helft/4/5) (Ma/Di/Do/Vr)

Carolien de Hoon, teamcoördinator bovenbouw (6/7/8) (Di/Wo/Do/Vr)

Onderwijs in en om de groep
Lisette, coördinator ondersteuning (Di/Wo/Do/Vr)

Kelly, coördinator sociale veiligheid/SEO (Vr)

Angelique, orthopedagoog en RT (Ma/Di/Do/Vr)

Claudette, RT/taalspecialist (Ma-o/Di/Wo/Do/Vr-o)

Marjolein, RT en schakelklas (Di/Wo/Do/Vr-o)

Marjolijn, Sonja: SOVA training + weerbaarheid (Ma)

Amanda, Onderwijsassistent Zandberg  (Ma/Di-o/Wo/Do)

Kiki, Chantal: Onderwijsassistenten vanuit Kober (Ma t/m Vr ochtenden)

Patrick, Tamara, Patricia, Merijn: Zandberg Academie

Emy, Patrick, Maud, Patricia, Femke, Angelique: Spiegelklas/HB

Clare, Joshja: Klasdagen

Tineke, Spaans (Do)

Lynn, Sport (Ma/Di/Wo-o/Do/Vr)

O.O.P : Evelyn, administratie - Hans v Vucht, facilitair - Jordi, conciërge

Vrijwilliger : Jan Willem van der Sande, muziek
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EVEN VOORSTELLEN: JESSICA KOPS
Na ruim 15 jaar te hebben gewerkt als financieel adviseur was ik toe aan een nieuwe uitdaging. 
Omdat het werken met kinderen mij altijd al heeft aangetrokken, ben ik in 2019 gestart bij Avans Hogeschool 
met de deeltijdopleiding tot Leraar Basisonderwijs. Een juiste keuze die mij veel energie geeft. Met veel 
enthousiasme start ik in het nieuwe schooljaar in groep 4 op de Zandberg. Ik zal hierbij gaan samenwerken met 
juf Suzanne. Ik ben getrouwd met Toine en samen hebben wij twee dochters, Lisa en Suze, we wonen in 
Oosterhout. In mijn vrije tijd houd ik ervan om te lezen en kijk ik graag een filmpje. Ik ga graag wandelen, 
hardlopen en geniet erg van een gezellige maaltijd samen met vrienden. Wij bezoeken regelmatig de Zeeuwse kust waar wij ons
eigen plekje hebben. Ik heb veel zin om na de vakantie te starten in groep 4 en kijk ernaar uit om leerlingen, ouders en collega’s
te ontmoeten. Tot snel!
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GESPREKKEN SCHOOLJAAR 2021-2022

KENNISMAKINGSGESPREK
DATA: 7 + 12 oktober 2021
Groep 1, gestart in februari 2021 of later: leerkracht-ouder kennismakingsgesprek.
Groep 3 t/m 6: leerkracht-ouder kennismakingsgesprek.
Groep 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht (einde schooldag groep 7 is 12.00u).

Eerste gespreksmoment groep 1-2-ers is normaal gesproken het huisbezoek.

DATA: 25 en 30 november 2021
Groep 8: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht. Aandacht voor het voorlopig advies

zoals gegeven in groep 7 (einde schooldag groep 8 is 12.00u).

TWEEDE GESPREKSMOMENT
DATA: 18 en 23 november 2021
Groep 1-2: leerkracht-ouder gesprek.

DATA: 20, 25 en 27 januari 2022
Groep 8: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht. Tijdens dit gesprek zal ook het

schooladvies voor het VO worden gegeven (einde schooldag groep 8 is 12.00u).

DATA: 17 en 22 februari 2022 
Groep 3 t/m 5: leerkracht-ouder gesprek.
Kort voorafgaand aan deze gesprekken voert de leerkracht ook met de leerling
individueel gesprekken om zo de doelen met u verder te kunnen bespreken.
Groep 6 en 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht (einde schooldag groep 6 en 7 is
12.00u).

DERDE GESPREKSMOMENT
DATA: 14 en 19 april 2022
Groep 1-2: leerkracht-ouder gesprek.

DATA: 7 en 12 juli 2022 
Groep 3: leerkracht-ouder gesprek.
Groep 4 t/m 7: LOL gesprek, leerling-ouder-leerkracht. Bij groep 7 zal tijdens dit
gesprek ook het voorlopig schooladvies voor het VO worden gegeven 
(einde schooldag groep 4 t/m 7 is 12.00u.)

INFO AVOND  START SCHOOLJAAR 

In week 38 2021 zal komend schooljaar de INFO
avond  plaats gaan vinden.
Op welke dag of dagen dat zal gebeuren is
afhankelijk van de dan geldende RIVM richtlijnen. 

Een uitnodiging hiervoor ontvangt u in het nieuwe
schooljaar.

De kinderen van Oscar, de 3+ groep van Kober, genoten ook mee
van de voorstelling van het Kleuterfeest!
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BERICHT VAN DE GMR

Het Koersplan
Tijdens de laatste vergadering kreeg de GMR van de ‘Werkgroep Koersplan’ een update over het 
nieuwe INOS Koersplan dat geldt voor de periode 2022-2026. De werkgroep heeft de opdracht om een plan te ontwikkelen dat
aansluit op het huidige koersplan en op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Vooraf waren er aan alle medewerkers,
ouders (via de medezeggenschapsraad), leerlingen (via de leerlingenraad) en allerlei partners met wie INOS samenwerkt (en dus
ook de GMR) drie vragen gesteld. Wat gaat er goed, wat kan er beter en hoe ziet de school van de toekomst in 2035 er uit? De
werkgroep heeft alle antwoorden gebruikt en onderzocht aan welke thema’s we de komende 5 jaar gaan werken.  Vanuit deze
input is er gekomen tot vier nieuwe thema’s waarin we elkaar vinden: Geluk, Onderwijs van Vandaag voor Morgen, Partners en
Bewust met je Omgeving Omgaan. Binnen elk van de thema’s kwam ‘Samenleven’ steeds bovendrijven, als een verbindend en
centraal punt in de route naar de toekomst. 

De GMR herkent de vier thema’s vanuit feedback van verschillende scholen.
Ook denkt de GMR dat met de vier thema’s en de uiteindelijke invulling
hiervan een mooi vervolg wordt gemaakt op het huidige Koersplan. De GMR
staat ook achter de intentie om het koersplan zo toegankelijk mogelijk te
maken voor alle INOS-scholen, met name voor leerlingen. Het koersplan
verschijnt in meerdere vormen: in een boekje, als poster en misschien zelfs
een filmpje. Hiermee zet INOS een belangrijke stap naar een nieuw,  goed
uitvoerbaar plan, dat goed te monitoren en evalueren is.

Op dit moment wordt het koersplan verder uitgewerkt, en de
verwachting is dat dit proces vlak voor de grote vakantie is afgerond. Na
de vakantie krijgt het koersplan zijn uiteindelijke vorm. Daarna gaan de
scholen er mee aan de slag met de praktische invulling van hun
schooleigen koersplan. 

SCHOOLVERLATERS UIT GROEP 8

Dit schooljaar gaan er 83 leerlingen uit groep 8 onze school verlaten om een start te maken in het voortgezet onderwijs. Ook dit jaar

waaieren ze weer uit over diverse scholen. We wensen ze veel plezier en succes toe op hun nieuwe school. In de laatste schoolweek

zullen we nog enkele aangepaste activiteiten organiseren, met als slot de traditionele erehaag. En waar gaan ze allemaal naartoe? 
 

De Nassau                     29 leerlingen                        Markenhage          8 leerlingen                Tessenderlandt                           2 leerlingen  

OLV                                  13 leerlingen                        Newman College 5 leerlingen                Michael College                           1 leerling  

Mencia Mendoza         13 leerlingen                        Scala                        3 leerlingen                Prisma College (Prinsentuin) 1 leerling

Stedelijk Gymnasium  8 leerlingen

https://www.facebook.com/dezandberg/
https://www.kbszandberg.nl/onze-school/de-zandberg-courant/

