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Voorstellen 
Juf Ellen 

 
Na de eerste startgesprekken bedacht ik mij dat ik mijzelf nog helemaal niet aan jullie heb 

voorgesteld, dus bij deze: 

Ik ben Ellen Schilder, bijna 41 jaar oud en ik woon in ‘t Zand. Daar woon ik samen met 

mijn man en kinderen (een zoon van 14 en een dochter van 10) en onze kat en 2 konijnen.  

Ik ben inmiddels 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb in die jaren lesgegeven aan de 

groepen 3 t/m 8, ben intern begeleider geweest en heb gewerkt als ambulant begeleider 

bij VierTaal, waar ik leerkrachten begeleidde die een slechthorende leerling of een leerling 

met een taalontwikkelingsstoornis in de klas hadden. Nu sta ik sinds anderhalf jaar weer 

voor de klas, want dat is toch wat ik uiteindelijk het leukste vind.  



Naast het werk vermaak ik mij ook prima. Ik lees graag, doe aan yoga en fitness en bij 

mooi weer vind ik het heerlijk om te wandelen of fietsen. Soms neem ik dan mijn camera 

mee, want ook fotograferen is een hobby van mij.  Als er nog wat tijd over is, dan vind ik 

het ook leuk om te koken of creatief bezig te zijn. Ik zal mij dus niet snel vervelen. 

Inmiddels zijn we alweer vier weken aan het werk en ik kan zeggen dat ik het erg naar 

mijn zin heb hier. We gaan er een mooi jaar van maken! 

 
Zorgstructuur 
Hoe is de leerlingenzorg geregeld op De Meerkoet? 
In ons jaarplan staat o.a. het aanscherpen van de structuur van onze leerlingenzorg. 
Ouders zijn een belangrijke partner in dit proces. 
De leerlingenzorg loopt op De Meerkoet via de leerkracht. Op het moment dat u vragen 
heeft of dat de leerkracht zaken opmerkt gaat u met de leerkracht in gesprek. Dit is vaak 
lastig om tijdens een ouder/ kind gesprek te bespreken. Hier maken we graag een aparte 
afspraak voor. U kunt dit ook zelf aanvragen bij de leerkracht. Het is onze wens dat ouders/ 
verzorgers en school hierin partner zijn. Kinderen laten soms thuis ander gedrag zien dan op 
school en er spelen soms zaken in de thuissituatie. Dit soort zaken zijn ook belangrijk om 
met elkaar te bespreken. 
Extra ondersteuning kan plaatsvinden in de klas. Dit valt onder de korte zorg. Uw kind krijgt 
dan bijvoorbeeld extra instructie voor rekenen, krijgt meer uitdaging,  gaat extra oefenen 
met samenwerken of samenspelen, etc. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht. 
Bij langdurige ondersteuning wordt vaak de inzet van juf Ute gevraagd. De leerkracht vraagt 
bij de IB-er  ( juf Marjo ) een leerlingbespreking aan. Bij de leerlingbespreking zijn de IB-er, 
juf Ute en de leerkrachten aanwezig. U wordt hier als ouder door de leerkracht over 
geïnformeerd. Na de leerlingbespreking wordt er een plan opgesteld. Dit handelingsplan 
wordt met u besproken. 
Mocht er structurele hulp nodig zijn dan komen we samen met het Ondersteuningsteam 
( OT ). Dit is een vergadering met de ouders, leerkracht, IB-er, directie en een 
orthopedagoog van de onderwijsbegeleidingsdienst. Vooraf vullen de ouders en leerkracht 
een groeidocument in. Tijdens de vergadering bespreken we de hulpvraag van ouders en 
school. De orthopedagoog geeft adviezen aan ouders en school. 

 



 

De ateliers zijn gestart! 
Uitgebreide informatie over het doel en de inhouden 
van de ateliers  vindt u op onze website. 
 
Foto: eerste proefjes met lino techniek. 

 
 

Voorschoolse opvang 
Wij hebben overleg gehad met SKRS over het verlenen van 
voorschoolse opvang. SKRS wil dit ook graag, maar is op 
zoek naar een medewerker die deze uren wil draaien. 
Heeft u interesse voor deze vacature, of weet u iemand die 
interesse heeft, dan horen wij dit graag! 
 
 

 

 

 

Studiedag 
Woensdag 16 

september 
 
Deze dag gaat het team 
verder met het maken 
van een plan om de hal in 
te richten als leerplein.  
De middag staat verder in 
het teken van het maken 
van de groepsplannen. 
 

 

Stages 
In de volgende 
nieuwsbrief stellen de 
stagiairs zich voor. 
 
Eind september starten er 
2 PABO studenten  
 gr. 1/ 2: Laura Bakker 
 gr. 3: Maarten Kaan 
 
In groep 6/ 7 is Lorin Hof 
gestart. Zij doet de 
opleiding tot 
onderwijsassistent. 
 
Juf Ute krijgt eind 
september ook een 
stagiair: Daan Weijdema. 
Hij doet de verkorte 
opleiding tot 
onderwijsassistent 
 



Hulp gevraagd snoeien 
wilgen. 
De wilgen moeten weer gesnoeid worden maar dit is 
een zware klus. Wie wil René helpen? Datum in overleg. 
Wie zou er een versnipperaar beschikbaar willen stellen? 
U kunt zich aanmelden bij Debby. 
debby.kampen@bsdemeerkoet 

 

 
Ventilatie 
De ventilatie is gekeurd. Het 
bedrijf maakt een rapport 
op en dit gaat naar het 
bestuur. U hoort van ons 
zodra er meer bekend is. 

Nieuws van de AC 
Klassenouders 
Groep 1 / 2: Sharona Nieuwland en Marleen Dekker 
Groep 3: Annemarie vd Wal en Melanie Timmer 
Groep 4 / 5: Sjer Schröder 
Groep 6 / 7: Ingrid Zwaan 
Groep 8: Joyce Duinkerken 
 De klassenouder neemt de volgende taken op zich: 

-        Aanspreekpunt voor ouders voor het maken van een cadeau voor de 

leerkracht voor meester- en juffendag. 

-      Wanneer er namens de groep een kaartje/ knutsel naar de leerkracht gaat  

( bijv. bij geboorte, ziekte, afscheid) regelt de klassenouder dit. 

 -  Ondersteuning aan de leerkracht voor overige activiteiten. 

 

 

IEP/ CITO 
Vanaf 20 september 
Groep 4 heeft aan het eind van het schooljaar al de IEP 
gemaakt. Zij krijgen geen toets. 
De groepen 5 t/m 8 maken deze periode de CITO. 
Dit zijn de eindtoetsen van vorig schooljaar. 
Bijv: groep 7 maakt de toetsen van eind groep 6. Er zijn een 
aantal leerlingen die wij de IEP willen laten maken. Dit 
wordt vooraf met betreffende ouders besproken. 
Na deze afname evalueren wij de CITO/IEP. Deze evaluatie 
is op schoolniveau en op bestuursniveau. Vervolgens 
besluiten we met team en MR of wij overgaan op het IEP 
leerlingvolgsysteem. Mochten wij IEP invoeren dan 
ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond. 

 
 


