Formatie
Schooljaar 2021-2022

Beste ouders,

Het heeft even geduurd, maar de formatie voor komend schooljaar is zo goed als rond. Wij nemen dit schooljaar afscheid van
enkele leerkrachten, enkele leerkrachten blijven verbonden aan onze school maar gaan zich richten op andere taken en wij
verwelkomen nieuwe leerkrachten.
Marjo Zeilstra gaat een nieuwe uitdaging aan op de Master Sneek school in Sneek. Volgende week is het haar laatste week bij
ons op school en neemt zij afscheid van de kinderen en het team.
Amarins Tuiten is afgestudeerd als leraarondersteuner en gaat volgend jaar als leraarondersteuner in Wiuwert aan de slag.
Roy Roersma heeft de lesgevende taken van Patrick overgenomen tijdens zijn afwezigheid. Hij gaat komend schooljaar
werken in Weidum.
Sepkje Tamminga staat komend schooljaar niet voor een eigen klas, maar gaat muziekonderwijs geven op meerdere scholen
van ons onderwijsteam, waaronder de Gielguorde. Daarnaast begeleidt ze 1 dag per week kinderen van onze school.
Patrick van der Veen heeft besloten om zijn locotaken na de zomervakantie niet meer op te pakken. Hij gaat zich richten op
bewegingsonderwijs en het begeleiden van levelwerkers bij ons op school.
Margo Galama is afgestudeerd als NT2-docent en gaat komend schooljaar enkele dagen in Emmeloord op het ROC Friese
Poort lesgeven in het NT2- volwassenonderwijs. Ook geeft ze op de Gielguorde 1 dag per week les aan groep 7 en werkt ze
een halve dag als taalcoördinator bij ons op school.
Erica Boersma werkt sinds een paar jaar in Weidum op it Pertoer, vanaf komend schooljaar gaat ze ons team versterken in
groep 5/6.
Ingrid van der Molen werkt nu in Witmarsum, ook een basisschool van ons onderwijsteam, vanaf komend schooljaar gaat ze
ons team versterken in groep 8.
Remmelt Bouma heeft een aantal jaar geleden stage gelopen bij ons op school en komt nu terug als leerkracht op maandag
voor groep 8. Daarnaast werkt hij volgend jaar een aantal dagen op de basisschool in Itens.
Baukje van der Hem kennen wij als de LIO stagiaire van groep 1. Ze is bijna afgestudeerd en wij zijn erg blij dat zij bij ons op
school kan blijven om naast Martina Ybema groep 4/5 te draaien.
Irma Emmerig gaat ons extra ondersteunen als intern begeleider. Zij werkt nu nog als leerkracht op de basisschool in
Boazum, maar gaat zich komend schooljaar op andere taken richten, waaronder IB-werk bij ons op school.
Gert Clifford heeft dit jaar meegedraaid met Marjo Zeilstra. Komend schooljaar gaat hij starten met de opleiding tot
leerkracht basisonderwijs via het zij-instroomtraject. Daarvoor is hij aangenomen bij OT Noord, halverwege het schooljaar
gaat hij zelfstandig groep 3 en groep 5/ 6 draaien.
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Het formatieplaatje ziet er als volgt uit:
Leerkracht
Groep 1/2
Groep 3

Maandag
Ria Bouwhuis
Jitske van der Wal

Groep 4/5

Baukje van der
Hem
Joukje Zijlstra/
Gert Clifford
Hilke de Groot
Remmelt Bouma

Dinsdag
Ria Bouwhuis
Jitske van der Wal

Woensdag
Ria Bouwhuis
Jitske van der Wal/
Gert Clifford
Baukje van der
Hem
Erica Boersma

Donderdag
Simone Vos
Jitske van der
Wal
Martina van der
Wey
Erica Boersma

Vrijdag
Simone Vos
Jitske van der Wal

Baukje van der
Martina van der Wey
Hem
Groep 5/6*
Joukje Zijlstra/
Erica Boersma
Gert Clifford
Groep 7
Hilke de Groot
Hilke de Groot
Hilke de Groot
Margo Galama
Groep 8
Ingrid van der
Ingrid van der
Ingrid van der
Ingrid van der Molen
Molen
Molen
Molen
* De werkdagen van Erica Boersma en Joukje Zijlstra moeten nog worden afgestemd, dit is een opzet maar kan nog worden
gewijzigd.
Alle taken/ werkzaamheden in het kort:
• Sepkje Tamminga gaat de muzieklessen verzorgen voor OT Noord, in Mantgum is ze op de oneven weken van 9.30
tot 14.15 hiervoor bij ons op school. Daarnaast geeft zij 1 dag in de week extra begeleiding aan kinderen.
• Martina van der Wey werkt het eerste halfjaar 7 keer op woensdag in groep 3 en is daarnaast 6 dagen door het jaar
in te zetten in groep 1/ 2 en groep 4/ 5.
 Vanaf februari start er een tweede kleutergroep.
• Margo Galama is de taalcoördinator voor een halve dag per week, de uren worden wisselend ingezet.
• Jitske van der Wal is de rekencoördinator en gaat zich onder andere richten op het ontwikkelen van een
rekenbeleidsplan.
• Patrick van der Veen is de gymleerkracht en geeft begeleiding in levelwerk.
• Er zijn meerdere leerkrachten die elke week een dag zijn vrij geroosterd van lesgevende taken, zij gaan zich richten
op het leerplein waar onder andere groepsdoorbrekende activiteiten gaan plaatsvinden. Daarnaast gaan zij taken
uitvoeren ten behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs.
• Marije de Jong, de locatiecoördinator, werkt 2 dagen en is afwisselend aanwezig.
• Sietske Okkema, de intern begeleider, werkt 1 dag en is op wisselende dagen/ momenten aanwezig.
• Irma Emmerig, de intern begeleider, werkt een halve dag en is op wisselende dagen/ momenten aanwezig.
• Arnold Oosterdijk, de directeur, is op wisselende momenten en op afspraak aanwezig.
• Ant Altenburg is één dag per week op de Gielguorde om de stagiaires te begeleiden.
• Wij hebben nog een vacature voor een onderwijsassistent voor 8 uur per week.
Tot slot, wij hebben voor komend schooljaar de keuze gemaakt om te beginnen met één kleutergroep. Wij verwachten wel
dat wij vanaf februari een tweede kleutergroep kunnen starten. Dit heeft ertoe geleid dat wij een ‘extra’ groep in de
bovenbouw kunnen creëren. De enige groep die daardoor gesplitst wordt is de groep 4 van nu, de groep 5 van komend
schooljaar. De indeling voor deze splitsing sturen wij naar de ouders van groep 4,5 en 6.
Voor de tweede kleutergroep geldt dat wij nog gaan kijken naar het indelen van de ruimtes in school en welke leerkrachten
vanaf februari de tweede kleutergroep voor hun rekening nemen.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de formatie dan hoor ik ze graag.
Namens het team van de Gielguorde, met vriendelijke groet,

Marije de Jong
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