
Krimpen aan den IJssel, 28 juni 2019  

Beste ouders, verzorgers van alle leerlingen,  

Het schooljaar loopt bijna ten einde. En het is hoog tijd geworden om u te informeren 
over een aantal zaken die te maken hebben met de organisatie van het nieuwe 
schooljaar.  

Directievoering  

Ondanks dat we hoopvol waren over de kansen om een nieuwe directeur voor Kortland 
te vinden, is het uiteindelijk toch niet gelukt. Tot het wel zover is, zal ondergetekende als 
interim directeur verbonden blijven aan de school.   

Marjolein Bestman en Willeke Galuska hebben beiden, om verschillende redenen, 
besloten hun adjunctschap neer te leggen.  

Voor Marjolein geldt dat ze er voor kiest om haar takenpakket te versmallen tot taken 
die rechtstreeks met de leerlingen te maken hebben. Het afgelopen schooljaar heeft ze, 
door nood gedwongen, voor de groep gestaan. Ze heeft ervaren hoeveel plezier ze 
daaruit gehaald heeft. Komend schooljaar is ze weer intern begeleider en zal ze een dag 
per week met groepjes kinderen aan het werk gaan.  

Willeke heeft, om persoonlijke redenen, een afweging gemaakt en kiest voor een vervolg 
van haar loopbaan als leerkracht. Ze heeft zich jarenlang met inzet en passie gewijd aan 
de leiding van de school.  De school is haar veel dank verschuldigd hiervoor. Gelukkig is 
ze bereid om het komend jaar nog een dag per week een aantal grote taken op zich te 
nemen en deze zo langzamerhand over te dragen aan anderen.   

Gelukkig blijven beiden wel behouden voor Kortland! En we hopen dat dat nog lang zo 
zal blijven.  

Mocht u nu denken “wat zou er toch aan de hand zijn daar in die directie”..... dan kan ik 
u gerust stellen. Er is nog steeds sprake van werkplezier en goede samenwerking op 
school en ook binnen de directie. En soms is er een toevallige samenloop van 
omstandigheden, waar je maar mee te dealen hebt. Zo is dat nu ook het geval.   

Afscheid nemen van...  

Helaas gaan we afscheid nemen van Vivian Roos! Vivian is verhuisd naar Barendrecht. 
Ze heeft in die regio een baan gezocht en gevonden. Ze gaat m.i.v. het nieuwe 
schooljaar als groepsleerkracht in haar nieuwe woonplaats aan het werk. We danken 
Vivian voor haar enthousiaste en deskundige inzet in de afgelopen jaren en wensen 
haar heel veel succes met de Barendrechtse kinderen.  

Ook Loes Kremer gaat Kortland verlaten. Loes heeft ons het hele jaar uit de brand 
geholpen in groep 1/ 2 A.  Gestart als tijdelijke invalkracht heeft ze uiteindelijk het hele 
jaar (naast Wilma) deze groep gedraaid. Hiervoor hartelijke dank!  

Ook onze beide LIO medewerkers, Lisa Norren en Ilse Slager, gaan hun werkzaamheden 
op Kortland beëindigen. We wensen hen veel succes met alle plannen die ze hebben!  

Tenslotte nemen we afscheid van Mieke Schonkeren. Zij heeft, als interim intern 
begeleider, ons fijn geholpen in de afgelopen periode.  De laatste weken worden 
gebruikt om de werkzaamheden weer over te dragen aan de eigen intern begeleiders. 



Ook Mieke danken we heel hartelijk voor haar inzet, haar deskundigheid en haar 
wijsheid.  

  

En welkom aan.....  

We gaan met vier nieuwe collega’s van start in het nieuwe schooljaar:  

Natasja van Velzen. Ze is niet echt nieuw, want ze heeft in de afgelopen periode al 
gewerkt als ondersteuner in de groepen ½. Vanaf het nieuwe schooljaar zal ze fulltime 
verbonden zijn aan Kortland als leerkracht.   

Ellen Tiggelhoven. Ellen is een ervaren leerkracht die het als een uitdaging beschouwd 
om in een nieuwe werkplek te starten.   

Aron Gorlitz. Aron zit in de afrondende fase van zijn opleiding en mag daardoor als 
zelfstandige leerkracht aan de slag.  

Lynn Kooyman. Ook Lynn is LIO leerkracht en zal zelfstandig een groep draaien.   

En nog meer informatie  

Zoals u hieronder zult zien, is Anja Boudestijn niet meer opgenomen als leerkracht in de 
groepsbezetting. Anja is al langere tijd ziek. Inmiddels is duidelijk dat ze niet als 
leerkracht terug zal keren in het arbeidsproces. Hoe het vervolg van haar loopbaan er 
wel uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Anja zal haar re-integratie-
activiteiten op Kortland gewoon voortzetten.  En daar zijn we blij mee!  

En dan nu de groepen en de leerkrachten  

Net als alle jaren was het ook nu weer een hele puzzel om de schoolorganisatie zo goed 
mogelijk vorm te geven. Door een licht teruglopend leerlingaantal, kunnen we nog 15 
groepen vormen. Om op beide locaties zo volledig mogelijk onderwijsaanbod te 
realiseren, hebben we hier en daar moeilijke keuzes moeten maken. Maar gelukkig is het 
toch weer gelukt om het plaatje rond te krijgen.   

De verdeling in goed overleg met het gehele team opgesteld en gedeeld. Tevens is de 
keuze met betrekking tot de groepen afgestemd met de MR.  

Bij het formeren van de groepen is het uitgangspunt:  

       -Het verzorgen van goed onderwijs in relatie tot de groepsgrootte en 
groepssamenstelling  

       -Een evenwichtige verdeling zijn tussen jongens/meisjes   

       -Een evenwichtige verdeling tussen kinderen die meer/minder zorg en/of aandacht 
nodig hebben.  

       -Bij de groepen die herschikt zijn (de huidige groepen 2 en 3) is een sociogram 
afgenomen, waarbij   ieder kind de vraag gesteld is “met wie speel je graag en met wie 
werk je graag?”.  Bij de indeling is hier rekening mee gehouden.   

  

Ook dit jaar zijn de groepen 7 en 8 op locatie Centrum gehuisvest.   



De huidige groepen 3 worden verdeeld naar een groep ¾ C en 4 B. De ouders van deze 
leerlingen treffen de groepsindeling in de bijlage aan. Ook de ouders van groep 2 treffen 
een bijlage aan, waarin te lezen valt in welke groep hun kind geplaatst is.   

Dit jaar hebben we ook weer de Plusklas die gevestigd is op Lansingh Zuid.  

  

Op de volgende pagina treft u de schoolorganisatie van het volgend schooljaar aan.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,  

Met vriendelijke groet  

Bertie de Beuze  

Directeur a.i. OBS Kortland  

  

Zo gaat de schoolorganisatie er uit zien: 

 

  



 


