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Formatie 2019/ 2020 
 
Zoals u weet hebben we voor de meivakantie de 

vacatures online gezet samen met het filmpje over de 

WSV. Dit heeft geleid tot een behoorlijk aantal reacties 

waar hele goede kandidaten bij zaten. We zijn heel blij 

dat we u kunnen vertellen dat op dit moment de formatie 

voor volgend jaar rond is! 

 

Klas Leerkracht(en) 

1/ 2A Simon van Arkel en Iris Bijl 

1/ 2B Paulien Tersteeg en Anna Almanza 

1/ 2C Suzanne Booij en Sharon Heijdeman 

1/ 2D Mayke Perquin en Charlotte Kruisdijk (vanaf 1 

jan. Annemarijn Poot) 

1/ 2 E Jeanette Kampen en Jacqueline van Tellingen 

3A Yolande Schunck en Sanne Laurijsen 

3B Vera Weeber en Maartje Oudbier 

4A Wendy Beker en Wiaam Mahmmoud 

4B Mijke Belger en Harre Ansingh 

5A Merel Mooijen en Lideweij Lamers 

5B Andrea Appelboom en Eva Raviez 

6A Mirte Kahrel en Anouk de Boer 

6B Nadine Nijman en Nina Visser 

7A  Sandra Mens en Annelies den Hollander 

7B Dimitri Brinkman 

8A Michiel Jehee 

8B Marianne Groenewoud en Cor Meijer 

 

Zoals u kunt zien hebben we een behoorlijk aantal 

nieuwe namen. Fijn is dat we het komende jaar 3 nieuwe 

mannelijke collega’s hebben: Michiel, Dimitri en Cor. We 

hebben ook twee nieuwe dames: Yolande en Sanne. Met 

deze nieuwe leerkrachten hebben we binnen de school 

een enorm aantal jaren ervaring in het basisonderwijs 

extra op de WSV, met daarnaast ook een groot aantal 

jaren ervaring op het VO. 

Het komende jaar hebben we 4 Lio studenten: Harre, 

Anouk, Sharon en Anna. We kijken uit naar hun komst!  

 

Een aantal collega’s heeft aangegeven volgend jaar op 

een andere school te gaan werken. Anita Pilouw en 

Marin Meijer hebben een school dichtbij hun woonplaats 

gevonden en daar zijn zij heel blij mee. Wij vinden het 

erg jammer dat ze de WSV gaan verlaten en zullen hen 

erg missen!  

Daarnaast gaat Maxime de Lange zich het komende jaar 

weer helemaal op haar studie richten.  

Zoals u misschien heeft gezien zal Annemarijn ons 

tijdelijk verlaten en komt zij op 1 januari weer terug. 

Evelien Baaiman zal haar vervangen als IB’er. 

 

Een aantal namen die bij u bekend is staan niet in de 

formatie. Janine de Groot gaat zich het komende jaar 

helemaal richten op het geven van RT. Eveline Verhulst 

zal na de zomervakantie heel rustig beginnen met re-

integreren en gezamenlijk bekijken we met welke 

activiteiten dit goed kan. 

 

De formatie die we hebben kunnen opstellen doet recht 

aan alle eisen die wij hieraan hadden gezien het 

afgelopen jaar. We kijken uit naar het nieuwe schooljaar! 

Om de kinderen en de leerkrachten alvast kennis te laten 

maken hebben we op 4 juli om 8.45 uur een 

doordraaimoment naar de nieuwe klas. U bent van harte 

welkom om even met uw kind mee te lopen die ochtend. 

De kinderen gaan om half 10 weer terug naar hun 

huidige klas. 

 

Belangrijke data 
19 juni  Rapport mee naar huis 

26 juni  WSV sportdag 

1 juli  Groepen 4 : voorstelling Haren vol 

banaan 

  Groepen 3: muziektheater middag 

4 juli  Eindvoorstelling groep 8B 

5 juli  Eindpicknick Frankendaelpark vanaf 

16 uur 

8 juli  Moestuinfeest groepen 3 

  Muziektheater middag groepen 1/ 2 

9 juli  Eindvoorstelling groep 8A 

  Moestuinfeest groepen 1/ 2 

12 juli 12.15 uur  Start zomervakantie 

26 augustus Eerst schooldag schooljaar 2019-

2020 


