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Vooruitblik op schooljaar 2021-2022 
 
In deze Zonnewijzer brengen wij jullie op de hoogte van enkele 
plannen voor komend schooljaar. Ook vind je een schema met 
welke leerkracht voor welke klas staat. Er zijn echter nog een 
paar open vacatures, waardoor het plaatje nog niet helemaal 
compleet is. Ook kan het zijn dat er nog een enkele wisseling 
zal zijn in leerkrachten. Toch wilden we graag wel vandaag de 
formatie aan jullie bekendmaken, zodat we allemaal iets hebben 
om naar uit te kunnen kijken. 
 
Zoals jullie wellicht al in de media hebben vernomen komt er de 
komende 2,5 jaar een grote subsidie naar het onderwijs. Wij zijn 
ons aan het beraden hoe we dit geld het beste kunnen inzetten. 
Een deel van het geld willen we inzetten om kinderen met een 
hulpvraag beter te kunnen helpen. Een deel gaan we ook inzet-
ten om ons team te professionaliseren, waardoor we de kwaliteit 
van ons onderwijs in het algemeen willen verhogen. Daarnaast 
zullen we ook een deel inzetten voor materiële zaken, zoals ict-
middelen en lesmaterialen. 
 
Voor de eerste twee doelen zullen we extra personeel gaan in-
zetten, waardoor er komend jaar de volgende ambulante men-
sen in onze school zullen zijn: 
• we zullen werken met 3 of 4 onderwijsassistentes, die 

voornamelijk buiten de klas met individuele kinderen aan 
de slag zullen gaan. 

• we zullen werken met extra leerkrachten die onze vaste 
leerkrachten af en toe zullen vervangen, zodat zij hun ex-
pertise op die momenten kunnen inzetten voor het hele 
team. Bovengenoemde collega’s zijn ter aanvulling op de 
leerkrachten die wij afgelopen jaren sowieso al ingezet 
hebben voor onze werkdrukverlaging.  

 
 

Om te onthouden 

 

25 juni 

Studiedag: 

alle kinderen vrij 

 

28 juni—2 juli 

Oudergesprekken 

 

5 juli 

Doordraaimiddag 

 

14 juli 

Uitzwaaien groep 8 

 

15 juli 

Musicals in Orpheus 

 

16 juli—27 augustus 

Zomervakantie 

Let op: vrijdag 16/7: 

alle kinderen vrij! 
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Formatie 2021-2022 
 
Keerkring 
Intern begeleider: Willeke van Bussel, Directeur: Vacature 

 
 

Ravelijn 
Intern begeleider: Laura Wezenberg, Directeur: Margriet Biewenga 

 

Groep 1-2A  Danique Kuijpers     

Groep 1-2B  Rianne Poolman 
(ma, di)  

Nienke Zielhuis  
(wo, do, vr)  

Groep 1-2C  Marieke Vermeij    

Groep 3A  Frank Holtman    

Groep 3B  Vacature  

Groep 4A Cynthia Bomert  
(ma, di, wo, vr) 

Linda Balster 
(do)  

Groep 5A  Sylvan de Weert  
  

Linda Balster 
(vr) 

Groep 6A Ryanne van Leur    

Groep 7A  Daniëlle Langens 
(ma, di) 

Marieke de Glopper  
(wo, do, vr)  

Groep 7B Daniëlle Brinkhuis 
(ma) 

Xanthine Bruines  
(di, wo, do, vr)  

Groep 8A  Carina van Dijk 
(ma, di, wo)  

Daniëlle Brinkhuis 
(do, vr) 

Groep 1-2D  Norie Waenink 
(ma, di, wo) 

Daphne Volkers 
(do, vr)  

Groep 1-2E  Evelien van Amsterdam  
  

  

Groep 1-2F  Jessica Antonissen  
(ma, di, wo, do)  

Yvonne van den Bos 
(vr)  

Groep 3C Kim van Keulen 
(ma, di, wo) 

Sharon van Scheijen 
(do, vr) 

Groep 3D Annet Peters   

Groep 4B Joke Klein Woolthuis    

Groep 5B Daphne Roodenburg 
(ma) 

Manon den Balvert  
(di, wo, do, vr) 

Groep 5C Alexandra Flapper  
(ma, do, vr)  

Daphne Roodenburg 
(di, wo) 

Groep 6B Annelies Jasper 
(ma, di)  

Juliët Burgers 
(wo, do, vr)  

Groep 6C Wendy Mulder   

Groep 7C  Channa Scholtens  

Groep 8B  Roel Steijvers   

Groep 8C  Rosanne Wijngaards  
(ma, di, wo) 

Peggy Eijsermans 
(do, vr)  

Ondersteuning 

Ondersteuning buiten 

de klassen 
(onderwijsassistenten): 

Dewi Wasim 

Joyce van Zeumeren 

Cheyenne van Dijk 

 

Extra leerkrachten, 

die kunnen vervan-

gen: 

Linda Balster 

Daniëlle Langens 

Yvonne van den Bos 

Daphne Roodenburg 

Annelies Jasper 

Peggy Eijsermans 

Philip Kouthoofd 

 

 Overig 

 

Instroomgroep 1G 

(vanaf begin 2022): 

Susan Hendriks 

Marlies Schroten 

 

ZONgroep: 

Linda Balster 

 

Administratie: 

Hans Berenschot 
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Personele informatie 
 
Op 16 juli nemen wij als team niet alleen afscheid van Ronald 
Voorhorst en Iris Louwman, maar ook Renate Vosselman gaat 
ons na 10 jaar helaas verlaten.  
Af en toe is het tijd voor verandering en Renate zag een mooie 
vacature voorbij komen en heeft deze kans met beide handen 
aangegrepen. Na de zomer zal zij starten als leerkracht in de 
bovenbouw op Daltonbasisschool De Eloy in Ugchelen. Wij 
wensen haar alle succes daar toe! 
 
Wij verwelkomen ook een aantal nieuwe mensen op De Zonne-
wende, zoals je in het overzicht hebt kunnen zien. In een vol-
gende Zonnewijzer zullen deze mensen zich aan jullie voorstel-
len, maar hier staan ze alvast kort op een rij: 
• Marieke Verweij (zij staat nu op vrijdag voor groep 5a) 
• Daniëlle Brinkhuis (een zeer ervaren Dalton leerkracht, die 

naar Apeldoorn verhuist) 
• Daniëlle Langens (heeft dit jaar vervangingen op De Zon-

newende gedaan) 
• Daphne Roodenburg (heeft 2 jaar geleden haar afstude-

ren op De Zonnewende gedaan) 
• Sharon van Scheijen (een zeer ervaren groep 3 leer-

kracht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantieplanning 2021-2022 
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Kalender 2021-2022 
 
De jaarkalender voor volgend schooljaar kunnen jullie voor/rond 
de eerste schoolweek verwachten.  
De studiedagen zijn voor volgend jaar nog niet allemaal be-
kend. Dit komt omdat we onze subsidiegelden graag wijs willen 
besteden op onze studiedagen en daarvoor externe partijen 
zullen gaan inhuren. Welke dat gaan worden is nog niet hele-
maal bekend, en daarom zijn de studiedagen ook nog niet dui-
delijk.  
We begrijpen dat dit voor sommigen van jullie erg onhandig is 
in de planning, dus zodra er iets over bekend wordt laten wij dit 
weten aan jullie. 
 
In ieder geval staat er een studiedag gepland op maandag 10 
januari 2022. 
 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
 
Bedankt allemaal voor het invullen van onze vragenlijst! 
 
 
 
 

 
Tunnel Laan van Osseveld 
 
Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan 
van Osseveld. Deze weg is een belangrijke verkeersader in de 
stad, een onderdeel van de Apeldoornse Ring. De tunnel gaat 
de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren. Om dit te kun-
nen realiseren, gaat de Laan van Osseveld ongeveer 1 jaar  
dicht voor verkeer. Alle info hierover leest u op deze website 
van de gemeente Apeldoorn.  
 

https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld
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Oranje en Dag van de Zonnewende 
Wat een feest is het vandaag! Hieronder zien jullie een paar fo-
to’s voor een kleine impressie van vandaag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Het EK krijgt in ieder geval nog een vervolg voor Nederland! 
Dat komt vast door ALLE oranje versiering en kleding bij ons 
op school. Wat ziet het er gezellig uit! 
 
Aanstaande maandag mogen de kinderen in ieder geval weer 
in vol oranje ornaat naar school komen. En op iedere volgende 
speeldag van Oranje mogen de kinderen zich ook weer oranje-
rood-wit-blauw uitdossen. Alle beetjes helpen. 
 
 
Schoolreisjes 
Gezien alle coronamaatregelen hebben we moeten besluiten 
om de schoolreisjes te verplaatsen naar volgend schooljaar. In 
de derde week van het schooljaar zullen we dus hopelijk met 
z’n allen weer op reis kunnen. Wat een heerlijk begin van het 
nieuwe schooljaar is dat voor iedereen! 
 
De data zijn nu: 
• Donderdag 16 september 
• Vrijdag 17 september 
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Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
Onze school gaat deelnemen aan het Nationaal Cohortonder-
zoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Met deze 
brief willen wij u informeren over het onderzoek en onze deel-
name. 
 
Om goed inzicht te krijgen in de groei die onze leerlingen ma-
ken (leergroei), nemen wij deel aan het Nationaal Cohortonder-
zoek Onderwijs, een initiatief van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO werkt hierin samen met 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met dit onder-
zoek worden wij als school enorm geholpen doordat wij twee-
maal per jaar een rapport ontvangen dat ons inzage geeft in de-
ze leergroei. Hierdoor kunnen wij onze leerlingen goed helpen 
daar waar dat nodig is en ons onderwijs verder ontwikkelen. 
Het NRO kan de gegevens over de leergroei gebruiken voor 
onderzoek naar taal- en rekenonderwijs in Nederland.  
 
Onze school gaat voor het onderzoek leerlinggegevens en 
schoolresultaten delen met het CBS. Het CBS heeft deze gege-
vens nodig voor het maken van een rapport voor onze school. 
De leerlinggegevens en schoolresultaten worden gedeeld voor 
de gehele schoolperiode van uw kind(eren). Voor het delen van 
de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem legt het CBS een kop-
peling. Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook 
identificerende gegevens van uw kind(eren) worden meegele-
verd. Het gaat hier om het Burgerservicenummer, onderwijs-
nummer, geslacht, geboortedatum, volledige naam, postcode 
en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gege-
vens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Natio-
naal Cohortonderzoek Onderwijs.  
 
Goed om te weten is dat deze identificerende gegevens na kop-
peling worden vernietigd. De aangeleverde resultaten zijn zo-
doende door onderzoekers van het CBS nooit te herleiden naar 
uw kind(eren). Daarnaast zullen leerlingen of scholen nooit te 
herkennen zijn in (openbare) publicaties. De verwerking van 
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde om-
geving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge 
regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere sta-
tistieken die zij maakt.  
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens 
van uw eigen kind(eren), dan kunt u ons dit laten weten voor 1 
juli 2021 via https://forms.office.com/r/n2pYABu2zT. Wij zorgen 
er dan voor dat de gegevens van uw kind(eren) niet aan het 
CBS gestuurd worden.  
 
Voor vragen hierover kunt u terecht bij de locatiedirecteur.  
 

https://forms.office.com/r/n2pYABu2zT


Locatie Keerkring 

Zonnewende 14 

055—360 1967 

Locatie Ravelijn 

Ravelijn 382 

055—505 8800 

www.kbsdezonnewende.nl 

facebook: kbs de zonnewende 

 
 
 
Wisselingen in de MR 
 
Zoals wij in de vorige Zonnewijzer al aankondigden 
zullen er aan het eind van dit schooljaar een aantal 
wisselingen plaatsvinden in de MR. Wij zijn verheugd 
jullie te kunnen melden dat wij drie nieuwe, enthousi-
aste kandidaten hebben gevonden die de plekken van 
juf Laura Wezenberg (P-MR), Patricia Tieman (O-MR) 
en Gartjan Grijzen (O-MR) zullen overnemen.  
 
Hierbij gaat het om juf Rosanne Wijngaards (PMR), Cengiz Pa-
labicak (O-MR) en Robbert Adema (O-MR). Vanuit de MR he-
ten wij hen van harte welkom en kijken wij uit naar de prettige 
samenwerking. In een volgende Zonnewijzer zullen zij zich-
zelf nader aan jullie voorstellen.  
 
 
 
Werk jij mee in de GMR?  
 
Vind jij strategie interessant? Wil je graag weten welke keuzes 
er voor alle basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep wor-
den gemaakt? Zou je er zelfs invloed op willen hebben? In dat 
geval is de GMR dé plek om te zijn; 
 

de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 
 
In deze medezeggenschapsraad op bestuurlijk niveau heb je 
het recht te adviseren en soms ook om in te stemmen met keu-
zes op het gebied van financiële keuzes, personele keuzes, 
huisvesting en samenwerking, maar natuurlijk ook onderwijs 
technische keuzes. Daarnaast ontwikkelt de GMR ook eigen 
initiatieven die bij de algemene directie onder de aandacht wor-
den gebracht en kan over alle thema’s informatie opvragen. Je 
bent echt de sparringpartner van de algemene directie. 
  
Aan de GMR nemen vier ouders en vier personeelsleden deel. 
Tien bijeenkomsten per jaar, waarin ook de afstemming met de 
MR-en van de scholen en de verbinding met de RvT 
wordt vormgegeven. Ieder lid van de GMR is ook contactper-
soon van twee school MR-en. 
  
Je hoeft als GMR lid geen expert te zijn op het gebied van stra-
tegie of één van de andere thema’s, al mag dat natuurlijk wel. 
We zoeken vooral mensen die bereid zijn zich er verder in te 
verdiepen en die plezier beleven aan de rol 
van sparringpartner. Uiteraard is er de mogelijkheid om daarin 
verder geschoold te worden. 
  
Interesse of vragen? 
Zie roze vakje hiernaast —-> 
 

Heb je vragen of sug-
gesties voor de MR, je 
kunt uiteraard altijd 
contact opnemen met 
de MR. Direct met een 
van de leden van de 
MR of via email:   
mr@kbsdezonnewend
e.nl  

Wil jij graag op deze 
manier bijdragen aan 
het onderwijs binnen 
de Veluwse Onderwijs-
groep, laat het dan 
uiterlijk in week 27 
weten aan Anita de 
Graaf-Wijngaards via 
a.wijngaards@veluwse
onderwijsgroep.nl.  

 

Ook als je vragen hebt 
komen we graag in 
contact.  

  

Een profielschets voor 
GMR-lid en een be-
schrijving van de 
werkwijze vind je in de 
bijlage. 
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