Maastricht, d.d. 09-02-2022
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers, de medezeggenschapsraad, evenals andere betrokkenen bij
BS en kindcentrum Scharn
Belangrijke informatie t.a.v. personele bezetting BS Scharn

Dag ouders/verzorgers en alle betrokkenen bij BS Scharn
Door middel van deze nieuwe ouder- en teambrief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal
belangrijke formatieve wijzigingen. Vanaf successievelijk maandag 7 februari, maandag 14 februari,
dinsdag 1 maart, maandag 7 maart en maandag 9 mei 2022 vinden de volgende wijzigingen plaats in
de personele bezetting van de school.
Maar allereerst willen wij -nogmaals- benadrukken, dat de school keihard heeft gewerkt om
onderstaande invulling te realiseren. Vanwege de grote inzet van al onze collegae is de flexschil,
waarmee wij werken, opgebruikt. Dit betekent dat in de nabije toekomst, net als bij andere scholen,
het kan voorkomen dat kinderen thuis dienen te blijven omdat er geen onderwijsmedewerkers zijn
(vanwege ziekte of anderszins) en ook geen vervangers present zijn, zowel in- als extern.
Onderstaand overzicht is tot stand gekomen na een ingrijpend proces. Hierover is natuurlijk met alle
eerst betrokkenen goed gecommuniceerd, voorts met de geledingen die hierover gaan. Dit luistert
allemaal zeer nauw. Vandaar dat de school uiterst nauwkeurig wil communiceren en dan pas e.e.a.
naar buiten wilt brengen. Wij hopen in deze op begrip van uw kant. Heeft u wat betreft
bovenstaande vragen en/of aan/opmerkingen dan wil ik u vragen de school hierover telefonisch/
mondeling te contacten via ondergetekende op de volgende momenten:
- Maandag 14-02-2022 van 09.00-10.30 uur
- Dinsdag 15-02-2022 van 09.00- 10.30 uur
Het overzicht, de wijzigingen binnen de formatie BS Scharn:
- Afgelopen maandag 7 februari 2022 heeft juf Luna groep 4B definitief onder haar hoede
genomen. Dit gebeurt van maandag t/m donderdag, tot aan het einde van het schooljaar. De
ouders/verzorgers van deze groep zijn hierover reeds geïnformeerd. Op vrijdag zal een nieuwe
juf lesgeven aan groep 4B. Dit is juf Ank Wijnker. Juf Ank stelt zich aan het einde van deze brief
schriftelijk aan u voor;
- Omdat juf Luna en juf Ank het onderwijs aan groep 4B gaan verzorgen krijgen juf Jacqueline en
juf Linda een ietwat andere rol binnen de school. Dit heeft alles te maken met het hieronder
staande bericht;
- Door een privésituatie is juf Dominique voorlopig niet bij haar groep 8A. De ouders/verzorgers
van deze groep zijn in een apart bericht hierover in kennis gesteld. Voorlopig vullen juf Liesbeth
en Linda de vervanging in. Voor een structurele invulling vanaf 7 maart 2022 heeft de school
gekozen voor juf Tatiana. Zij zal samen met juf Dominique, juf Marlou en juf Daniëlle kijken
hoe e.e.a. in gezamenlijkheid wordt opgepakt richting: a) de Cito-toets en b) het
afscheid(sproces) van de leerlingen;

- Hierdoor komt de positie in groep 5A vrij. Deze rol wordt op maandag en dinsdag vervuld door
juf Jacqueline en op woensdag t/m vrijdag door juf Linda;
- Meester Mischa krijgt vanaf maandag 14 februari 2022 een andere rol. De huidige meester van
groep 7B zal vanaf dat tijdstip naast Desly Roekx de docent zijn voor bewegen&sport op de
dinsdag, woensdag en donderdag. Desly zal er zoals gewoonlijk zijn op maandag en vrijdag;
- Bovenstaande houdt in dat groep 7B een nieuwe leerkracht krijgt. Voor de rest van dit jaar zal
meester Kenneth, voor de meesten van u welbekend, de docent zijn van groep 7B en dat voor
de gehele week;
- Omdat Kenneth het onderwijs aan groep 7B zal verzorgen, zal juf Eline de komende maanden tot
aan het einde van het schooljaar lesgeven aan groep 7A behalve op de dinsdag. Op de dinsdag
zal juf Tamara Boitelle groep 7A onder haar hoede nemen. Tamara is voor ons geen
onbekende, maar voor u als ouder/verzorger wellicht wel. Juf Tamara zal zich via Schoudercom
nog voorstellen aan de desbetreffende ouders/verzorgers;
- Vanaf de week van 14 februari 2022, zal op de donderdag, om de 2 weken juf Tamara de BAPOverlofdag(en) van juf Marlou opvangen in groep 8B. Eerst vulde meester Kenneth deze dag in;
- Vanaf 1 maart 2022 zullen juf Diana als juf Liesbeth een andere functie binnen MosaLira krijgen.
Beiden ambieerden een nieuwe baan in de (buiten)bestuurlijke Taalklas(sen) gemeente
Maastricht. Dit houdt in dat zowel Liesbeth en Diana niet meer voor onze school zullen werken
vanaf 1 maart a.s. Wij als school zullen op gepaste manier afscheid nemen van twee
ongelooflijk fijne mensen, collega’s en taalspecialisten;
- De positie van Liesbeth en Diana zal grotendeels worden ingenomen door juf Laura. Zij zal de a.s.
weken en maanden de NT2-leerlingen begeleiden. Hierin krijgt zij zo mogelijk nog
ondersteuning;
- Ten aanzien van het onderwijs aan de meer begaafde leerlingen zal juf Tatiana in de (nabije)
toekomst een coördinerende en begeleidende rol vervullen;
- Vanaf maandag 23 mei 2022 zal juf Paola met zwangerschapsverlof gaan. Juf Paola is een van
onze interne begeleiders (IB). Haar rol in deze wordt voor de duur van de zwangerschap
overgenomen door juf Marcella. Over de invulling van de lesdagen tijdens de afwezigheid van
Paola (als de invulling van de dag(en) dat Marcella met IB-activiteiten bezig is) zullen we de
ouders/verzorgers van deze groepen tijdig informeren.

Voor nu, u correct te hebben geïnformeerd,
Tevens u vriendelijk groetend,
Namens het gehele team van BS Scharn,
Marcel Janssen

Ank Wijnker
Hallo allemaal!
Mijn naam is Ank Wijnker en ik woon sinds kort met mijn man in Maas- tricht. Ik heb twee
studerende dochters. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen en vind ik het leuk om dingen te
ondernemen met mijn gezin. Daarnaast lees en fiets ik graag.
Mijn Pabo-opleiding heb ik in Maastricht gevolgd. Daarna ben ik met veel plezier werkzaam geweest
op enkele basisscholen in de Westelijke Mijnstreek, voornamelijk in de onder- en middenbouw.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben ik terug in Maastricht! Ik ben blij en trots dat ik deze
uitdaging heb gevonden bij basisschool en Kindcentrum Scharn.
Ik verheug mij er op jullie te leren kennen en hoop dat we elkaar snel zullen ontmoeten!
Groetjes, Ank.

