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 Montininieuws nr. 16   27 januari 2023 

 

 

Belangrijke data  

Maandag 13 februari   Start Marcia  

Week 6 en 7 (6 feb tm 17 feb)  Oudergesprekken 

 

 

 

Nieuwe directeur 
Zoals u waarschijnlijk al gezien heeft, is Marcia al iedere donderdag op de Montinischool. Het is fijn 

dat wij uitgebreid de tijd hebben voor een goede overdracht.  

Op 13 februari zal Marcia starten. Vanaf dat moment is zij de directeur. 

Mijn laatste werkdag als directeur zal vrijdag 10 februari zijn. De weken tot aan het inspectiebezoek 

zal ik achter de schermen nog een aantal zaken doen die in het teken staan van het verbetertraject 

en het inspectiebezoek.  

 

Inspectiebezoek 

Deze week hebben wij gehoord dat de inspectie op dinsdag 7 maart onze school gaat bezoeken.  

Hoe het onderzoek er die dag uit gaat zien, horen wij nog. Ik zal u uiteraard hierover op de hoogte 

houden.  

 

Groepsbezetting 
Bericht van Lianne over vertrek Montini 

Beste ouders en verzorgers van de Montini kinderen, 

Soms gebeuren er dingen in je leven, met jezelf, je familie en in je direct nabije omgeving, die je 'pas 

op de plaats' laten maken. Die je bewust maken van je kwetsbaarheid en die je dwingen tot reflectie 

en nadenken. Nadenken over o.a. hoe wil ik mijn verdere (werkzame) leven inrichten. 

Het zal jullie niet verbazen dat ik de afgelopen tijd dit proces volop heb doorlopen. 
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Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik, in de laatste fase van mijn dienstverband en met 'pensioen in 

zicht', wil gaan werken voor de zgn. Zilverpool van Transvita (invalpool voor 60+ leerkracht). Ik laat 

hiermee het werken voor een vaste groep op een vaste school los en ga, in plaats hiervan, korte en 

middellange vervangingen verzorgen op diverse scholen. 

Dit betekent dat ik, na er 20 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben, stop op de Montini. Ik laat 

met pijn in het hart een fantastische school achter maar heb tegelijkertijd ongelooflijk veel zin in dit 

nieuwe avontuur. 

Op dit moment ben ik nog aan het herstellen van mijn operatie en hiervoor is, samen met de 

bedrijfsarts, een plan gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om het re-integreren niet op de Montini te 

willen doen. Dit omdat het voor de kinderen verwarrend kan zijn en verwachtingen kan scheppen en 

omdat ik bewust afstand wil nemen. 

Natuurlijk wil ik, op een nog te bepalen moment, graag afscheid nemen van de kinderen, mijn 

collega's, jullie als ouders en van de school. De Montini waar ik ziel en zaligheid in gelegd heb en waar 

ik zo lang met heel veel plezier gewerkt heb! Hoe mijn afscheid eruit gaat zien weet ik op dit moment 

nog niet maar daar worden jullie van op de hoogte gehouden. 

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Een heel warme en hartelijke groet, 

Lianne Rademaker 

 

Ondanks dat wij het heel erg jammer vinden dat Lianne weggaat en wij haar erg zullen missen, 

respecteren wij ook haar keuze en hopen oprecht dat zij nog veel mooie onderwijsjaren in de 

Zilverpool zal krijgen.  

Groepsbezetting 

Doordat Lianne weggaat, en Karin helaas nog steeds ziek is, hebben wij een probleem binnen de 

formatie. Het is een puzzel geweest om tot een nieuwe groepsbezetting te komen. Met het team 

hebben wij goed doordacht wat de beste oplossingen zullen zijn. Daarbij stellen wij de prioriteit bij 

de konijnen. Deze stamgroep heeft teveel wisselingen van stamgroepleiders gehad. Als team hadden 

wij dit graag anders gezien, maar wij zijn helaas ook overvallen door het onverwacht uitvallen van 

zieke collega’s.  

Wij starten op 6 februari met de volgende indeling: 

Konijnen; ma, don, vrijdag Helle en di, woe Maud 

Doordat Maud naar de konijnen gaat, heeft dat consequenties voor de giraffen en voor de 

kangoeroes.  

Doordat Helle naar de konijnen gaat, heeft dat consequenties voor de panda’s. 

Panda’s; ma, di, woe en vrijdag Monique, do Michelle, (alleen 10 februari is nog even de vraag voor 

Monique) 

Giraffen; ma tm vrij Mathijs 

Kangoeroes; ma tm do Lonneke, vrijdag Sven (Sven zal zich binnenkort voorstellen in Montininieuws). 

Hij heeft al eerder een kind op onze school begeleid en is bekend met de school. Hij komt volgende 

week vrijdag kennismaken met de kinderen. De eerste week zal Lonneke de hele week werken.  

Vacature stamgroepleider onderbouw 

Er staat nog steeds een vacature in de onderbouw uit. Mocht u iemand weten, dan horen wij het 

graag. Na 7 maart zullen wij een flitsend filmpje gaan maken bij de vacature en weer fanatiek gaan 

werven.  

Wij streven er naar om de groepsbezetting bij de konijnen, iig tot aan de zomervakantie, met Helle 
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en Maud voort te zetten. Een eventuele nieuwe onderbouwcollega is er voor 2 dagen bij de panda’s 

en 1 dag bij de giraffen.  

 

Damtoernooi   
   
Zaterdag 21 januari heeft een mooie afvaardiging van de Montinischool meegedaan aan het 
schooldamtoernooi van Baarn en Soest. In de week ervoor hebben de kinderen van de midden- en 
bovenbouw op school geoefend, heel gezellig. Tijdens het toernooi zelf werd fanatiek gedamd.   
Vanuit de middenbouw deden drie teams mee, vanuit de bovenbouw twee. Meedoen was natuurlijk 
belangrijker dan winnen, en alle kinderen hebben veel plezier gehad. Maar er waren ook prijzen de 
verdelen. De teams van de bovenbouw eindigden op de vijfde en zevende plaats. De teams van de 
middenbouw werden achtste en negende, het team van Teun B, Teun K, Ole en Jack heeft zelfs de 
tweede prijs gewonnen! Dit team gaat door naar de regionale kampioenschappen. Daarnaast zijn een 
aantal kinderen individueel topscoorder geworden, zij mogen deelnemen aan het topscoorders 
toernooi.   
Wie weet horen we nog meer van ze …    

    

   
   

 Subsidie basisvaardigheden 

In september hebben wij de subsidie aangevraagd voor het versterken van de basisvaardigheden 

taal, rekenen, burgerschapvorming en digitalisering. Wij hebben het geluk dat wij zijn ingeloot voor 

deze subsidie. 500 basisscholen in Nederland hebben deze subsidie gekregen. 

Wij zullen deze subsidie gaan gebruiken voor; 

- Scholing alle stamgroepleiders/ onderwijsassistenten in het Jenaplanonderwijs 

- Verbeteren van de doorgaande lijn technisch leesonderwijs en de daarbij horende 

professionalisering van de stamgroepleiders. 

- Verbeteren van de doorgaande lijn spellingsonderwijs en de daarbij horende 

professionalisering van de stamgroepleiders.  

- Versterken van het beredeneerd aanbod vanuit leerlijnen in de onderbouwgroepen.  



4 

Mocht u inhoudelijk meer over het plan willen lezen, dan kunt u het activiteitenplan vinden op onze 

website bij de overige onderwijsplannen.  

 

Modeshow onderbouw 
Vanmorgen was er een modeshow in de hal. De onderbouw is namelijk bezig met het thema Kleding. 

Er waren mooie en afwisselende outfits te zien en wat waren de kinderen trots als hun eigen vader of 

moeder op het podium stond.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Montini 


