‘Even Bieproaten’
14 juni 2021
RAPPORT
De kinderen krijgen op 5 juli a.s. hun (zomer-)rapport weer mee naar huis.

FORMATIE VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR 2021 – 2022
We zijn er (bijna) uit! Op nog één plekje na. Daar wordt op dit moment flink aan
gewerkt. Stichting Ultiem heeft met haar scholen afgesproken om vanaf vandaag
de formatie voor het volgende schooljaar naar buiten toe te brengen. En dat doen
wij met een soort van gepaste trots.
Daar gaan we:
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6/7
Groep 8

Maandag
Yvonne
Maura
Janny
Astrid
Quislaine
Anja

Dinsdag
Yvonne
Maura
Janny
Astrid
Quislaine
Anja

Woensdag
Yvonne
Brigitte
Janny
Vacature
Quislaine
Anja

Donderdag
Maura
Brigitte
Janny
Vacature
Quislaine
Anja

Vrijdag
Yvonne
Brigitte
Maura
Astrid
Quislaine
Anja

Zoals jullie zien, is er nog een vacature voor twee werkdagen in groep 5. Zonder
twijfel wordt deze nog opgevuld. De IB-er, Greet Lenting, is voor anderhalve dag
bezig met IB-werkzaamheden voor de school en de andere anderhalve dag werkt zij
individueel dan wel groepsgewijs met leerlingen.
In het overzicht zie je, dat Maura (de Haan) in meerdere groepen werkt. Dat doet zij
vanaf januari jl. ook al en deze constructie kunnen we volgende schooljaar
voortzetten.
In het volgende schooljaar krijgt Maura er de vrijdag in groep 3/4 bij. Ook op
woensdagen is Maura op De Walstraschool. Zij kan ingezet worden bij bijvoorbeeld
werkdrukdagen van andere teamleden, bij toetsmomenten door het gehele jaar
heen en andere werkzaamheden.
Voor De Walstraschool zijn we, behalve een leerkracht voor de nieuwe groep 5 voor
twee dagen, óók nog op zoek naar een onderwijsassistent. Deze professional kan in
totaliteit FTE 0.4 op school komen werken. Dat zijn twee geclusterde werkdagen
maar het kan, voor deze functie, ook verdeeld worden in 4 dagdelen, verspreid over
de gehele week. Dat kan in overleg worden afgestemd.

En zeg….misschien kén jij in jouw netwerk wel mensen die op deze posten heel
graag willen werken (wat ik mij goed kan voorstellen trouwens). Ik boor bij deze
‘gewoon’ jullie connecties aan.
Verwittigen hen gerust m.b.t. deze leuke vacatures en vraag hen met mij (of Simone
Jager (simonejager@ultiemonderwijs.nl), HRM van Stichting Ultiem) te contacten.
HANDIGE WEETJES EN DATA
Kaka Buitenschoolse opvang
MR Onze Mr is te bereiken via het
hiernaast vermelde mailadres:
OR Onze Or is te bereiken via het
hiernaast vermelde mailadres:
Telefoon School:
22 juni Marge-dag
25 juni
12 juli t/m 20 augustus
Een hartelijke groet,
Team OBS De Walstraschool
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mrwalstraschool@gmail.com
Volgende MR-overleg --> 22 juni
2021
orwalstraschool@gmail.com
0598 – 351 677
obswalstraschool@ultiemonderwijs.nl
Marge-dag → de leerlingen zijn vrij
Zomerfeest
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