
6. Het team 
 

De samenstelling van het onderwijskundig team. 
 

Mireille van der Horst- Zevering            directeur 
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. 
 

06 42437047  
mireille.vanderhorst@spco.nl 

Mirjam Kuijer – Blonk                              groep 1/2/3 
Maandag, dinsdag en woe (om de week) 

Mirjam.kuijer@spco.nl 
 
 

Liesbeth Brunt                                          groep 1/2/3 
woensdag (om de week), donderdag en vrijdag  
 

liesbeth.brunt@spco.nl 

Natasja ter Schiphorst                                groep 1/2 
Extra collega vanuit stichting SPCO, ter ondersteuning  
 

Natasja.terschiphorst@spco.nl 
 

Ester van de Geer – van der Sar groep 4/5 
maandag en dinsdag 

Ester.vandergeer@spco.nl 
 

Els Okker – de Wit                                     groep 4/5 
woensdag, donderdag en vrijdag 
 

Els.okker@spco.nl 
 
 

Jaap Kalshoven                              groep 6/7/8 
maandag t/m vrijdag 

Jaap.kalshoven@spco.nl 
 
 

Isabella Pouw                                             groep 6/7/8 
Maandag en dinsdag (student in afstudeerfase) 

Isabella.pouw@spco.nl 
 

Annelies Verweij                                   intern begeleider 
dinsdag 
 

annelies.verweij@spco.nl 
 

Ria van Middelkoop – Alblas             onderwijsassistent 
Maandag- t/m vrijdagochtend 
 

Ria.vanmiddelkoop@spco.nl 
 

 
Als een groepsleerkracht, om welke reden dan ook, afwezig is, wordt deze in eerste instantie 
vervangen door de duo collega van de groep. Als dat niet lukt dan zoveel mogelijk door een, 
voor de kinderen bekende, invalkracht. Ons uitgangspunt is om niet meer dan twee 
verschillende leerkrachten per groep les te laten geven. 
 
 
Scholing  
 
Aan de professionaliteit van de leraar worden hoge eisen gesteld.  
Om van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs op de hoogte te blijven, is er voor 
de leerkrachten de mogelijkheid cursussen te volgen.  
Deze nascholingscursussen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld:  

mailto:mireille.vanderhorst@spco.nl
mailto:Mirjam.kuijer@spco.nl
mailto:liesbeth.brunt@spco.nl
mailto:Natasja.terschiphorst@spco.nl
mailto:Ester.vandergeer@spco.nl
mailto:Els.okker@spco.nl
mailto:Jaap.kalshoven@spco.nl
mailto:Isabella.pouw@spco.nl
mailto:Letta.willemsen@spco.nl
mailto:Ria.vanmiddelkoop@spco.nl


- ondersteuning van kinderen met problemen; 
- ontwikkelingsterreinen van kinderen; 
- nieuwe lesmethode(n); 
- didactische vaardigheden; 
- klassenmanagement;       
- schoolontwikkeling; 
- kunstzinnige vorming; 
- personeelsbeleid / persoonlijke ontwikkeling(en); 
- kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

 
In ons schoolplan en nascholingsplan worden de verschillende na- en bijscholingsactiviteiten 
gepland en vermeld. Soms zijn er scholingsactiviteiten in teamverband, zodat het gehele 
team hieraan deel neemt. Veel scholingsactiviteiten worden buiten school/lestijden van de 
basisschool gevolgd. Indien er scholingsactiviteiten onder school/lestijden van de 
basisschool worden gehouden dan wordt u als ouder/verzorger hiervan zo vroegtijdig 
mogelijk op de hoogte gesteld. Dit kan inhouden dat er een vervanger voor een individuele 
leerkracht komt of dat de hele school vrij krijgt wanneer het hele team een studiedag volgt.  
 
Al deze na-/bijscholingsactiviteiten zijn erop gericht om het onderwijs aan PCB ‘De Meent’ zo 
optimaal en actueel mogelijk te houden opdat we onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. 
 
De begeleiding en inzet van stagiaires 
 
Vanuit opleidingsinstituten voor onderwijsgevenden wordt contact opgenomen met onze 
school over de mogelijkheden op het gebied van het begeleiden van stagiaires. Stagiaires 
worden ingezet in een groep wanneer de leerkracht voldoende tijd heeft om de 
aankomende leerkracht te begeleiden, het programma in de groep niet onder druk komt te 
staan en de kinderen, dit geldt vooral voor de onderbouw, niet uit hun evenwicht raken door 
een extra leerkracht in de groep. Een stagiaire werkt altijd onder eindverantwoordelijkheid 
van de groepsleerkracht.  
 
Daarnaast is het mogelijk voor stagiaires van middelbare scholen om hun maatschappelijke 
stage bij ons uit te voeren of voor studenten van andere opleidingen om stage of onderzoek 
uit te voeren. 

 


