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We zijn weer gestart! 

Heerlijk, dat we weer gewoon naar school gaan en elke dag weer samen spelen en werken in de klas! 
Op maandag 6 september stonden we allemaal op het schoolplein met de muziek: klaar voor de 
start! Nou, dat was iedereen! Over de rode loper de school binnen, maar eerst nog een mooie 
groepsfoto maken onder de feestelijke ballonnen. Zo zijn we op de Vonder het schooljaar begonnen! 
 
 

Wie is wie? 
Er zijn een aantal nieuwe gezichten op school, maar dat went erg snel. Hieronder stellen zij zich kort 

aan u voor: 

Hallo allemaal, 
Graag wil ik mij even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Sonja Vermaas 
en ik ben 47 jaar. Met mijn gezin en konijn Lewis, woon ik in Waalwijk. 
Ik ben 23 jaar werkzaam in het onderwijs. Waarvan de eerste 11 jaar als 
leerkracht in de groepen 1 t/m 4 en daarna 12 jaar als ambulant 
begeleider voor leerlingen met een visuele beperking. 
Vanaf dit schooljaar mag ik met veel plezier het team van basisschool de 
Vonder komen versterken. 
Samen met juf Wendy en juf Marlin ben ik juf van groep 3. Daarnaast heb 
ik de mooie taak om teamleider van cluster 1-2-3 te mogen zijn. 

Ik heb er enorm veel zin in om er samen een heel fijn en leerzaam schooljaar van te maken. 

Groetjes, juf Sonja 

 

 



 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Erik van Haperen, 50 jaar jong en vader van 3 kinderen. In de jaren 90 heb ik mijn diploma 
gehaald voor leerkracht in het basisonderwijs. Na als invaller te hebben gewerkt, ben ik bij PostNL 
terecht gekomen. Niet dat ik niet meer in het onderwijs wilde werken, maar er waren op dat 
moment te weinig banen. Bij PostNL gaf ik leiding aan 65 postbodes. Dit heb ik altijd met veel plezier 
gedaan. In mijn vrije tijd was ik altijd te vinden op de dansschool. Niet alleen om les te krijgen maar 
ook om te geven. Streetdance voor de kids en Zumba voor zowel kids als volwassenen. Op dit 
moment zit ik in het bestuur van Dutch Dance Sports en mag hiphop wedstrijden mee organiseren. 
Ook jureer ik in binnen- en buitenland. Na mijn tijd bij PostNL ben ik werkzaam geweest als 
vertegenwoordiger voor diverse A-merken. De laatste 5 jaar stuurde ik 11 jonge heren en dames aan 
die voor Mars displays bouwde in de supermarkt. Het trainen en coachen van deze toppers was mijn 
dagelijks werk. 
 
Lesgeven, trainen en coachen is altijd wel een rode draad geweest in mijn loopbaan. Vorig schooljaar 
was ik weer terug waar het allemaal begon: voor de klas in groep 8. Dit schooljaar mag ik hier aan de 
slag bij groep 7. Ik heb er enorm veel zin in om met jullie er een superfijn schooljaar van te maken! 
 
Groeten, 
Erik van Haperen  
 

Hallo, ik ben Anniek van der Wegen. Sinds 2021 ben ik op maandag en dinsdag werkzaam op De 
Vonder. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken. Ze zijn zo spontaan en nieuwsgierig naar 
alles wat de wereld te bieden heeft. Voor mij de uitdaging om deze nieuwsgierigheid zo goed 
mogelijk te beantwoorden. 
In mijn vrije tijd ga ik graag winkelen, houd ik van lezen en maak ik graag stedentrips met 
vriendinnen. Ik heb er veel zin in om met jullie kinderen aan de gang te gaan! 
 
Groetjes Anniek 

 

Mijn naam is Fenne Buijs, ik ben 23 jaar en woon in Oosterhout. Het 
afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs, 
in 2017 heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond. Sinds dit 
schooljaar ben ik werkzaam in de flexpool van Stichting Uniek. Op 
maandag, dinsdag en woensdag sta ik op de Vuurvlinder in 
Geertruidenberg in groep 7, op donderdag en vrijdag sta ik op De 
Vonder. Op basisschool de Vonder werk ik met de groepen 6, 7 en 8, 
soms voor de klas, soms in een aparte ruimte met een kleine groep 
leerlingen. Op donderdag middag begeleid ik de projectgroep dit 
schooljaar. De meeste kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 heb ik al leren 
kennen, ik kijk er naar uit om dit schooljaar met hen aan de slag te 
gaan.   
Groetjes Fenne Buijs   
 



Even kort voorstellen… 

Mijn naam is Merel van de Keer, opgegroeid in 
Oosterhout en ik woon nu in Raamsdonksveer. Dit 
schooljaar ga ik aan de slag als muziekdocent op 
basisschool de Vonder! Vanaf 28 september vind je mij 
hier elke dinsdag en ga ik muziekles geven aan alle 
groepen. 

In 2015 ben ik afgestudeerd aan het conservatorium in 
Tilburg, Academie voor Muziekeducatie. Sindsdien ben 
ik in Raamsdonksveer gestart met mijn gitaarstudio en geef ik muzieklessen in het Primair- en 
Speciaal Basisonderwijs. De veelzijdigheid van mijn werk vind ik érg leuk. Geen dag is hetzelfde en er 
is altijd van alles te doen! 

Elke dag verwonder ik mij over wat het maken van en luisteren naar muziek doet bij kinderen en 
volwassenen. En dat het bovenal voor veel plezier zorgt. Ik kijk er daarom enorm naar uit om samen 
met de kinderen en het team te zorgen voor een muzikaal jaar! 

 

 

 

 

 

 

Verhuizing van de bieb: 
Dit schooljaar staat de bieb op een nieuwe plek!  

De aula is nu omgetoverd tot biebruimte en is  

gedeeltelijk voor groep 3 om te werken en te  

spelen. De juffen van de bieb hebben hard gewerkt  

om ervoor te zorgen dat deze er weer goed uit ziet.  

Sinds deze week kunnen alle kinderen op de Vonder 

weer hun biebboeken lenen en deze in de klas lezen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluatie afgelopen schooljaar: 

Als school werken we continu aan de verbetering van ons onderwijs. Afgelopen jaar hebben we de 
focus gehad op het afstemmen van het aanbod op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door 
alle lessen te plannen op basis van wat kinderen op dat moment aan instructie nodig hebben en de 
instructie zo effectief mogelijk aan te bieden werken we aan de juiste differentiatie in de groep. Niet 
alle leerlingen leren immers op dezelfde manier en hebben niet altijd dezelfde uitleg nodig.  
Als collega’s werken we samen aan de zorg rondom de kinderen. De zorgstructuur is vernieuwd en de 
leerkracht weten de juiste stappen te zetten als het even niet loopt met een leerling. De ouders 
betrekken we bij deze zorg, door op tijd in gesprek te gaan en hulpplannen met ouders te bespreken. 
De aandacht voor het spellingsonderwijs is afgerond en wordt binnen het team geborgd door de 
spelling coördinator. Mede door de omstandigheden hebben we ook de inzet van ICT verbeterd. 
Hierdoor kunnen we kinderen gericht laten oefenen met programma’s die op niveau in te stellen zijn. 

Het werken in clusters was vorig jaar nieuw. Het team heeft bij de evaluatie aangegeven dat het echt 
een meerwaarde heeft om samen de zorg te dragen voor het onderwijs. De samenwerking in de 
clusters zullen we zeker dit jaar weer voortzetten en verder door ontwikkelen. 

Jaarplan 2021-2022: 

De focus voor dit jaar ligt op het behalen van onze schoolambities en het wegwerken van eventuele 

achterstanden in het leerproces bij de kinderen.  

We gaan aan de slag met het beredeneerd aanbod in de hoeken in groep 1 en 2, het spelend en 

bewegend leren in groep 1-2-3, het technisch lezen in groep 3-4-5, begrijpend lezen in groep 5-6-7-8. 

Voor verschillende vakgebieden komen extern deskundigen de teamleden ondersteunen en 

meekijken in de dagelijkse praktijk. Dit jaar is er naast het gebruikelijke jaarplan ook een extra plan in 

het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Inzet NPO gelden: 

Vorig schooljaar is bekend geworden dat alle scholen extra geld krijgen om de achterstanden uit de 

coronatijd weg te werken. In overleg met het team en de MR hebben wij besloten om het geld te 

besteden aan onder andere: 

- Het aanpakken van vakinhoudelijke achterstanden door in te zetten op technisch lezen in groep 3-4-

5, begrijpend lezen in groep 5 t/m 8 en taal/spraakontwikkeling in de groepen 1-2. 

- Voor de socialen ontwikkeling hebben we in de onderbouw een extern deskundige die meekijkt en 

speelt met de jongen kinderen om hun spel te bevorderen en leerkrachten tips te geven. Voor twee 

groepen zetten we een traject in voor groepsdynamiek. 

- Voor het stimuleren van de creatieve ontwikkeling hebben we een muziekdocent in de arm 

genomen. Alle leerlingen krijgen vanaf eindseptember op dinsdag muziekles. 

- Leerkrachten worden door deskundigen begeleid op verschillende vakgebieden en op het geven van 

effectieve instructies. 

- In de middenbouw is er een RT-er die met kleine groepjes leerlingen extra instructie kan verzorgen. 

- Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn er programma’s aangeschaft om leerlingen 

extra te laten oefenen op vakgebieden waarvoor zij dit nodig hebben. 

Tijdens de kennismakingsavond kunt u extra informatie krijgen over de inzet van de NPO gelden. 

 



Handhaving rond de school: 

Voor de zomervakantie hebben we regelmatig klachten gekregen van omwonenden over overlast 

van geparkeerde auto’s en van kinderen / hangjongeren op het speelplein. Dit is voor de Boa’s reden 

om vaker toezicht te houden tijdens aanvang en uitgaan van de school en ’s avonds en in het 

weekend. Wat zijn de afspraken? 

 

>Parkeren op het Bachplein. Daar is altijd ruimte genoeg. Zeker niet parkeren voor de school en voor 

de opritten van de bewoners in de Schubertstraat. Bij parkeren in de Mozartlaan graag zorgen voor 

voldoende overzicht voor de kinderen om veilig over te kunnen steken. 

>Onze speelplaats is geen openbaar speelterrein. We sluiten de hekken tegen vier uur en dan is het 

de bedoeling dat er niemand meer op het plein komt. Met de kinderen is dit regelmatig al besproken. 

Zij kunnen spelen in het speeltuintje aan de overkant.  

Mocht u zien, dat er ’s avonds of in het weekend hangjongeren op het schoolplein zijn, dan kunt u dit 

doorgeven aan de handhaving. Zij mogen optreden, omdat er bordjes verboden toegang op het hek 

zitten.  

 

We snappen dat dit niet vriendelijk klinkt, maar we zien in toenemende mate, dat er vernielingen 

plaats vinden of dat er afval en glas op het schoolplein ligt. Vandaar de oproep om samen met ons te 

zorgen, dat het speelterrein voor de kinderen netjes en veilig blijft.  

Activiteiten:

- 15 september zijn alle leerkrachten op scholenbezoek gegaan.  Ze zijn op ander scholen gaan kijken 

naar het onderwijs en de inrichting. Zo willen we straks meer ruimtes voor leerlingen om te leren en 

te werken. Veel scholen hebben een leerplein, waar kinderen kunnen werken. We hebben gezien 

hoe dat in de praktijk er uit ziet en zo samen besproken wat onze wensen zijn voor de nieuwbouw.  

- Op 21 september gaan we op schoolreis naar de 

Beekse Bergen. Eindelijk mogen we weer allemaal in 

de bus en samen op stap! 

- Op 23 september is de kennismakingsavond. Alle 

ouders maken kennis met de leerkracht en samen 

bespreken ze wat belangrijk is om er een goed jaar 

van te maken.  

- Op 28-29-30 september zijn de startgesprekken met de ouders van groep 1-2 en groep 8. Deze 

ouders spreken de leerkracht over hun kind en de start van het schooljaar. 

De ouders van de andere groepen nodigen we uit in de week voor de herfstvakantie. 

- Op 1 oktober hebben we een ontruimingsoefening. De eerste van dit schooljaar en daarom 

kondigen we dit van te voren al aan bij de kinderen. We oefenen dan wat we moeten doen als het 

echt een keer nodig is. 



- Op 4 oktober zijn de kinderen vrij. Het team van de Vonder 

heeft dan een studiedag over opbrengsten van het onderwijs, 

werken in een professionele leergemeenschap en over ons 

cultuuronderwijs. 

- Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. In deze week 

besteden we extra veel aandacht aan leuke leesboeken en 

houden we de voorleeskampioenschappen in de bovenbouw. 

- Op 15 oktober is hij er weer!!!! De Vonder-DISCO        

 


