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Montininieuws nr 11, 4 juni 2018
Voorwoord
Dit is een extra editie van het Montininieuws met daarin personele informatie, de nieuwe
groepsindeling van 2018-2019 en de personele bezetting van de nieuwe stamgroepen voor het
komende schooljaar.
Vanochtend zijn alle kinderen in de nieuwe groepen bijeengekomen. Wij hopen dat de nieuwe
kennismaking bij alle kinderen goed bevallen is.
Charles van der Horst

Herstel Jolanda van Nes
Jolanda is per maandag 4 juni weer hersteld verklaard. Zij is vanaf november 2017 met ziekteverlof
en gelukkig weer voldoende hersteld. Wij zijn blij dat Jolanda de laatste zes weken op de
Montinischool weer volledig actief kan zijn. Wietske blijft maandag, dinsdag en woensdag bij de
Panda’s. Jolanda op donderdag en vrijdag. Woensdag voert Jolanda taken uit voor alle
onderbouwgroepen. Dit betekent, dat we -voorlopig- afscheid nemen van Karin van der Plas als
invalkracht voor Jolanda. Karin keert in het nieuwe schooljaar voor twee dagen terug op de
Montinischool. Lees hierover bij nieuwe collega’s 2018-2019.

Nieuwe collega’s 2018-2019
Eind april heeft de sollicitatiecommissie bestaande uit Wietske, Caro, Marlies, Andrea en Charles
gesprekken gevoerd met kandidaten die open sollicitaties hadden gestuurd.
De sollicitatiegesprekken waren erg vruchtbaar en hebben drie prima nieuwe collega’s opgeleverd, te
weten: Helle de Graaff (groep Panda’s - 2 dagen), Mathijs Verheggen (groep Giraffen - 4 dagen) en
Karin van der Plas (Giraffen: 1 dag plus onderbouw - 2 dagen).
Daarnaast komt in het nieuwe schooljaar de zij-instromer Lianne van Duinkerken ons team
versterken. Op 5 juni wordt het praktijkdeel van haar geschiktheidsonderzoek afgerond in de groep
Zeehonden. Als Lianne de geschiktheidsverklaring heeft, kan zij worden ingezet voor 2 dagen in de
groep Zeehonden en voor 2 dagen in de groep Pinguïns. Marieke en Monique K zullen de begeleiding
van Lianne in de groep op zich nemen. Wietske neemt de begeleiding en coaching bij het praktijkdeel
van de opleiding van Lianne voor haar rekening als schoolopleider.

De aanstelling van Fay zetten we in het nieuwe schooljaar door. Daarnaast gaan we voor twee dagen
een vakleerkracht bewegingsonderwijs inzetten. Deze extra personele inzet wordt betaald uit de
beschikbare middelen tbv de werkdruk verlagende maatregelen. Maud gaat één dag het
bewegingsonderwijs verzorgen. Voor de tweede dag zijn de Gaspard en Montinischool samen op
zoek naar een vakleerkracht. Alle midden- en bovenbouwgroepen krijgen daarmee volgen schooljaar
een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen uit de onderbouw krijgen gym van de eigen
groepsleider of van Maud.

Mathijs Verheggen stelt zich voor
Ik ben Mathijs Verheggen en kom al heel wat jaren op de Montini als vader van Noor, Gijs en Ties.
Vanaf volgend schooljaar krijg ik er een rol bij en kom ik het team versterken als stamgroepleider van
de Giraffen. Hier heb ik erg veel zin in! Eerst neem ik afscheid op Jenaplanschool Dolfijn in
Driebergen waar ik ruim elf jaar gewerkt heb in de onderbouw.
Wat ik meeneem naar de Montini zijn bijvoorbeeld mijn creativiteit, mijn levendige projecten waarbij
er van alles de klas in komt om te ontdekken en wie weet ook wel mijn gekke verkleedpartijen op het
podium. Een nieuwe stap nu dus, een mooie uitdaging! Over mijzelf: ik ben 38 jaar en woon met
Sandra en de kinderen hier in Baarn. Ik ben graag buiten: in de tuin, op de fiets, kamperen, in het bos
en bij Scouting!

Hoe ziet de groepsbezetting in het schooljaar 2018-2019 eruit?
Panda’s:

Wietske en Helle

Konijnen:

Caro en Hotze

Lieveheersbeestjes:

Maud en Lianne R.

Giraffen:

Mathijs en Karin

Zeehonden:

Marieke en Lianne van D.

Pinguïns:

Monique K. en Lianne van D.

Orka’s:

Gerda (10 dagen Monique H.)

Dolfijnen:

Erika en Monique H.

Kangoeroes:

Yvonne en Stijn

Poema’s:

Angelique en Stijn

IJsberen:

Marlies en Hotze

BB groepsleider:

Sonja (1 dag)

Zorgteam:

Lisette en Rita

Onderwijsassistent:

Fay (5 dagen)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:

Maud en vacature

De verdeling van de dagen volgt z.s.m.

Groepsindeling 2018-2019
De groepsindeling voor schooljaar 2018-2019 is per mail naar alle ouders verzonden. Deze zal niet op
de website worden gepubliceerd.

