
 

 

Bijlage 1: Formatie PWA 2019-2020 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2a Marjolein Marjolein Marjolein Marjolein  Mellanie 

1/2b Gerdien Gerdien Frederike Frederike Frederike 

3* Tirza Tirza Tamara Tirza Tirza  

4 Tamara Tamara Lineke Lineke Lineke 

5a Denise Denise Mellanie Mellanie Denise 

5b Jannie Jannie Jannie/Rita Rita Rita/ Inge 
middag 

6 Yvette Yvette Yvette Loes Loes 

6/7 Maaike Maaike Maaike Maaike Maaike 

7 Ariënne Ariënne Ariënne Inge Ariënne 

8 Ina Ina Ina Ina Ina 

Algemene opmerkingen 

• Arjan de Zeeuw en Maaike Rahimi gaan de PWA verlaten. Arjan de Zeeuw zal gaan werken in 

de invalpool van PCO Gelderse Vallei. Maaike Rahimi gaat werken op De Fontein in 

Barneveld.  

• Zoals eerder is gecommuniceerd zullen zowel Edo Giel, Kees Spee als Jolanda Heek de PWA 

verlaten. Edo wordt directeur in Driebergen-Zeist, Kees wordt directeur op school Holk en 

Jolanda is in gesprek over een andere functie, mogelijk binnen stichting PCO Gelderse Vallei. 

• Inge van Veldhuisen staat op vrijdagmiddag voor groep 5b. Op de vrijdagochtend geeft zij 

gym, ter verlichting van de werkdruk. 

• Het eerste halfjaar wordt in groep 6a in een duo gewerkt: Yvette van Zomeren en Loes de 

Graaf. Loes zal per januari met pensioen gaan. Yvette zal de groep dan fulltime gaan draaien.  

• Sharon van de Bunt (LIO) heeft aangegeven haar LIO elders voort te willen zetten.  

• Mellanie den Herder werkt op woensdag en donderdag in de bovenbouw (groep 5a) en zal 

op vrijdag in de onderbouw werken (groep 1/2a) 

• Louise Verheul en Charlotte Heezen zijn afwezig door ziekte. 

Ondersteuning en tweede leerlijn 

• Alineke Kamperman zal op dinsdag de tweede leerlijn (Breinbrekers) blijven draaien. 

Daarnaast blijft zij ondersteuning bieden op de maandag- en vrijdagochtend.  

• Maartje Hoorn blijft als onderwijsassistent werken op de PWA. De uren zullen verdeeld 

worden over de grote groepen, met name bij de instructies op de ochtenden en verder naar 

zorgbehoefte in de groepen. Er blijft voldoende tijd over voor extra instructiegroepjes in alle 

groepen van de school.  

• Maartje zal twee dagen per maand invallen in diverse groepen. De leerkrachten krijgen dan 

een zgn. Administratiedag. Een dag om administratieve taken voor de groep op te pakken. 

Dit wordt bekostigd vanuit de werkdrukgelden.  

Coördinatieteam 

• Mendy Meenderink zal vijf dagen aanwezig zijn als locatiedirecteur. 

• Voor de interne begeleiding (IB) wordt een vacature uitgezet.  



 

• Ariënne van Manen en Tamara Pothoven blijven als 

bouwcoördinatoren. Ariënne is op donderdag ambulant voor de bovenbouw. Tamara op 

donderdag en vrijdagochtend voor de onderbouw.  


