Oosterland, 15 juni 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We willen u graag een update geven van de personele bezetting voor het volgende schooljaar. Er zijn
de afgelopen periode vacatures ontstaan op onze school en daar hebben we gedeeltelijk al een fijne
invulling voor gevonden.
Op onze school is vacatureruimte ontstaan, omdat juf Manon een nieuwe uitdaging tegemoet gaat.
Zij gaat komend schooljaar op ’t Kofschip aan de slag. Zij is toe aan een nieuwe uitdaging en gaat
komend schooljaar werken in de bovenbouw op ’t Kofschip (unitonderwijs) en daarnaast zal zij voor
de overige twee dagen als schoolleider in opleiding aan de slag gaan.
Juf Mireille heeft aangegeven graag in een andere groep te willen werken. Zij zal komend jaar in
groep 3/4 werkzaam zijn. We kunnen nu melden dat we deze vacature ingevuld hebben; Sanne
Tamerus komt ons team versterken in groep 3/4.
Ook in groep 7/8 ontstaat er vacatureruimte, hiervoor zijn we nog in overleg met enkele kandidaten.
Wanneer we weten wie de nieuwe duo-collega van juf Marcha gaat worden, informeren wij dit zo
snel mogelijk.
De leerkrachtbezetting van de units zal er als volgt uitzien:
Maandag
Groep 1/2 Juf Petra
Groep 3/4 Juf Mireille
Juf Ilze
Groep 5/6 Meester
Martijn
Groep 7/8 Juf Marcha

Dinsdag
Juf Petra
Juf Mireille
Juf Ilze
Meester
Martijn
vacature

Woensdag
Kinderen vrij
Juf Mireille
Juf Sanne
Meester
Martijn
vacature

Donderdag
Juf Petra
Juf Sanne
Juf Ilze
Meester
Martijn
vacature

Vrijdag
Juf Petra
Juf Sanne
Juf Ilze
Meester
Martijn
Juf Marcha

Juf Marian, onze zorgcoördinator, is komend schooljaar een volledige dag bij ons op school. Naast de
inzet van leerkrachten hebben er voor komend schooljaar ook al stagiaires gemeld die graag op onze
school stage willen lopen.
Ook betreft de directiestructuur gaat er iets veranderen. Jeroen Nouwens (directeur van ’t Kofschip
en Binnen de Veste) heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij is de duo-collega van Anique op ’t
Kofschip. Anique zal komend schooljaar drie dagen op ’t Kofschip zijn en twee dagen op de
Oosterburcht.
Om te zorgen dat iedereen zijn werk goed en met plezier kan uitvoeren, is binnen stichting Obase
gekeken naar een goede invulling. Er wordt binnen Obase toegewerkt naar meer ‘samen leiding
geven en verantwoordelijkheid nemen’ op scholen. De reden hiervan is dat we willen kijken naar
kwaliteiten. Kinderen op onze scholen leren met en van elkaar, dit willen wij in de gehele organisatie
voortzetten. Onze leerkrachten trekken op als team en zo gaan we directieteams gaan creëren.

Scholen worden hierdoor minder kwetsbaar (bijvoorbeeld bij afwezigheid van ziekte), maar juist
sterker door samen zaken op te pakken. In deze constructie is het afgelopen jaar gewerkt en als zeer
prettig ervaren.
Jacco Folmer (van obs Duiveland) zal gekoppeld worden aan de Oosterburcht. Jacco en Anique gaan
komend schooljaar zoeken naar mogelijkheden waar we samen kunnen optrekken. Hierbij vinden we
het vooral belangrijk kwetsbaarheid te verkleinen en kwaliteit te verhogen. Maar zeker niet
onbelangrijk; zorgen dat onze kinderen en het team goed hun werk kunnen uitvoeren.
Anique heeft eerder samengewerkt met Jacco op ’t Kofschip, dat is toen goed verlopen en samen zijn
zij dan ook positief m.b.t. deze hernieuwde samenwerking.

Vriendelijke groeten,
Team de Oosterburcht

