
Formatie en groepsindeling 

Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en  
andere betrokkenen, 

Ieder jaar is het weer spannend hoe de formatie er uit gaat 
zien. Spannend voor teamleden, leerlingen en ouders. In de bijlage bij deze 
Sporcktinfo vinden jullie dan ook de groepsindeling voor schooljaar 2021 - 
2022. Hierin vind je de bezetting van het team en de indeling van de leer-
lingen.  

Dit jaar hebben we veel vacatureruimte, o.a. vanwege het vertrek van een 
aantal teamleden en groei in leerlingaantal. Op de volgende pagina leest u 
wie dat zijn en waarom ze volgend jaar niet meer op De Sporckt werken. We 
gaan deze teamleden missen, naast de persoonlijkheden natuurlijk ook de 
ervaring, kennis en kunde, want dit is niet zomaar 1, 2, 3 op te vangen.  

Zodra er intern vacatureruimte ontstaat, vullen we die in vanuit interne mo-
biliteit. Leerkrachten mogen jaarlijks aangeven op welke van onze 25 scholen 
ze willen werken. Vanuit die interne mobiliteit hebben wij volgend jaar vier 

nieuwe collega’s aangenomen. Ze hebben bewust voor onze school en ons 
schoolconcept gekozen. Op de volgende pagina stellen ze zichzelf voor. 
Daarnaast hebben we ook nog een vijfde teamlid aangetrokken middels een 
externe vacature die is opengezet voor groep 1.  

Binnenkort zullen er nog meer vacatures ontstaan (vakdocent muziek, on-
derwijsassistent) die we nog gaan invullen. Ik ben heel blij dat ik al wel alle 
groepsleerkrachten vandaag aan alle ouders kan voorstellen.  

Om de twee jaar verdelen we de leerlingen opnieuw, ook dit jaar hebben we 
dat zorgvuldig gedaan. Het is goed om te weten dat de groepsindeling bin-
dend is. Vanuit de tijdelijke NPO middelen hebben we een derde groep 7 
gecreëerd, die we de komende twee jaar precies vanuit deze eenmalige mid-
delen kunnen bekostigen. Wij zijn tevreden met het plaatje voor volgend 
jaar, wij hopen dat de leerlingen en ouders dat ook zijn. Meer informatie vind 
je op pagina 4, daarin staat een algemene toelichting op de formatie.  

Ik wens iedereen veel leesplezier toe! 

Met vriendelijke groet, 
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Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om 
 op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s. 

https://www.facebook.com/BSSporckt/
https://twitter.com/bssporckt


 

Er is een tijd van komen... 

Beste ouders,   
 
Ik ben Lieke Cijsouw, ik ben 32 jaar. Ik ben geboren in Zeeland, maar woon nu al een aantal ja-
ren in Tilburg. Ik ben in de vakanties regelmatig op het strand te vinden. Ik heb een dochtertje 
van 2 jaar, Liv. In mijn vrije tijd breng ik veel tijd met haar door en gaan we lekker samen naar 
de speeltuin. Momenteel werk ik met veel plezier in groep 5/6 op basisschool Armhoefse Akker. 
Ik hoop volgend schooljaar ook weer met veel plezier te werken in de groepen 6 op basisschool 
De Sporckt.  Ik kijk er naar uit de school en de leerlingen te leren kennen.  Tot in het nieuwe 
schooljaar!  
 
Groetjes Lieke   

Hallo, 

Mijn naam is Geert Brand. Ik ben 28 jaar oud en ga  
komend jaar aan mijn achtste jaar als leerkracht beginnen. Ik kijk uit naar het werken op De 
Sporckt. Mijn jaar is geslaagd als iedereen lekker in zijn vel zit en groeit. In mijn vrije tijd voet-
bal ik graag op het veld en in de zaal. Ook mag ik graag hardlopen.  
 
Vier jaar geleden ben ik getrouwd met Michelle en ik speel graag met mijn twee kindjes, Mi-
lan van 3 en Florine van 1. 

Mijn naam is Nellie van Helvert. Samen met Frank en onze dochter Sandra woon ik in de Reeshof. 
Onze border collie Jay-Jay houdt van wandelen, net als ik. Ook speel ik graag een potje tennis. 
Mijn favoriete gezelschapsspelletje op dit moment is: Clever. Voor een potje kaarten mag je me 
wakker maken… oh nee, doe maar niet, misschien moet ik de volgende dag wel vroeg op. 
Na 36 jaar onderwijs, waarvan de laatste 20 jaar op de Bloemaert, is het fijn om nog een keer over 
te stappen naar een andere school, De Sporckt in dit geval. Alle groepen van het basisonderwijs 
heb ik voorbij zien komen, elke groep is op een andere manier weer leuk en aantrekkelijk om in 
te werken. Komend schooljaar mag ik de donderdag bij Mark invullen en de vrijdag bij Judith.  
 
Ik kijk uit naar de samenwerking met het team, de ouders en de kinderen van de Sporckt. Ik heb 
er zin in! 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Bjorn Janssen, 28 jaar oud en woon in Tilburg. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met 
mijn hobby: Korfbal. Ik korfbal in de Reeshof bij Korfbal Vereniging Tilburg. Ik ben actief speler, 
scheidsrechter, trainer van een jeugdteam en sinds kort lid van de technische commissie. In de 
rest van mijn vrije tijd vind ik het gezellig om met vrienden wat leuks te plannen.  
 
De eerste indruk op de Sporckt was super. Ik heb erg veel zin in de nieuwe uitdaging bij de kleu-
ters in groep 1! Momenteel ben ik ook werkzaam in groep 1 op Bs Armhoefse Akker en dit bevalt 
me erg goed. Daarom ook de bewuste keuze om ook op de Sporckt te kiezen voor groep 1. Het 
betekenisvolle en ervaringsgerichte leren bij de kleuters spreekt me heel erg aan. De fantasie 
waarmee zij hun wereld verrijken is prachtig om te zien! Ik kijk heel erg uit naar de samenwer-
king tussen mijn nieuwe collega's en naar de kennismakingsmiddag donderdag 17 juni.  

Een nieuw gezicht op de Sporckt vraagt om een kort voorstelmoment. Mijn naam is Hanna van 
Kerkhof, 27 jaar en ik ben woonachtig in het mooie Dongen. De afgelopen jaren heb ik met veel 
plezier verschillende functies in het basisonderwijs mogen vervullen en dus ook verschillende fa-
cetten van het onderwijs leren kennen. Na deze ontdekkingstocht heb ik er bewust voor gekozen 
om weer de groep in te gaan. De verwondering van kinderen en het plezier in leren geven mij 
volop energie. Ik kijk ernaar uit om samen met de kinderen en met nieuwe collega's mooi onder-
wijs te realiseren waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
 
We zien elkaar vast snel een keer, dan maken we nader kennis!  
 



 

 

… en er is een tijd van gaan! 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
  
Via deze weg wil ik u laten weten dat ik na dit schooljaar De 
Sporckt ga verlaten. Ik heb 4 jaar met heel veel plezier ge-
werkt op deze mooie en leuke school, maar ik ga na de zo-
mervakantie een nieuwe uitdaging aan op een andere school 
binnen Xpect Primair waar ik les ga geven aan groep 4!  
 
Ik kijk met een fijn gevoel terug op de afgelopen jaren.  
Wellicht komen we elkaar nog eens tegen! Tot ziens!  
 
Groetjes, Vera Vermin  

Op het einde van dit schooljaar ga ik met pre-pensioen. Ik heb 
bijna 40 jaar met plezier in het onderwijs gewerkt waarvan 14 
jaar op De Sporckt. 

Ik wil alle ouders waarvan ik kinderen in de groep heb gehad 
hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. 

Vrijdag 23 juli is mijn laatste werkdag. Op het eind van de och-
tend,  van 12.00 u tot 12.30 u, buiten op de speelplaats voor het 
lokaal van groep 1B, is er een inloopmoment voor ouders en 
kinderen die persoonlijk afscheid willen nemen.  

Groeten van Herma van den Dries 

Zoals u op de groepsindeling kunt zien, sta ik daar niet meer 
vermeld. M.i.v. het komende schooljaar ga ik met prépensioen. 
Ik heb altijd met veel plezier met de kinderen en mijn collega's 
gewerkt, maar het wordt voor mij nu tijd om nieuwe, andere 
dingen te gaan doen. Ik wil u hartelijk danken voor het gestelde 
vertrouwen en de fijne samenwerking die ik met veel van u 
had. Op de laatste schooldag neem ik afscheid van de kinderen 
van mijn groep, misschien zie ik u dan na schooltijd nog even. 

Vriendelijke groeten, 

An-Marie Tijdink 

 

  

17 juni - Oefenmiddag 

23 juni - SPORCKTinfo (#17) 

 

 

 

 

 

SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW)

melden via: 

k.vannisselrooij@imwtilburg.nl 

Het spreekuur van SMW  

is nu telefonisch of digitaal: 

 

 

 

De eerstvolgende vergadering  

van de OR en de MR is: 

 woensdag 16 juni 2021 

 

30 juni 2021 

Studiedag, alle kinderen zjin 
de hele dag vrij.  

In een eerdere Sporcktinfo heeft u al kunnen lezen dat we ook afscheid heb-
ben genomen van Anja, onze vakdocent muziek. Voor komend schooljaar zijn 
we nog op zoek naar een nieuwe vakdocent, de vacature zal binnenkort ver-
schijnen. Anja neemt aan het einde van het schooljaar nog afscheid van ons 

team, samen met An-Marie, Vera en Herma.  

Op de volgende bladzijde leest u nog een algemene toelichting op de groeps-
indeling.  

De groepsindeling voor 2021-2022 is als bijlage met deze Sporcktinfo ver-
stuurd, ook is de groepsindeling te vinden in de schoolapp onder de tegel 

‘informatie school’. 



 

Toelichting groepsindeling 

Hierbij een algemene toelichting op de groepsindeling: 

• Wij kiezen bewust om grotere groepen (meer dan 26 leerlingen) te formeren, 
om op die manier extra middelen te creëren voor ondersteuning. Volgend 
schooljaar is er voor ieder leerteam (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) extra structurele onder-
steuning aanwezig in de school. Met deze ondersteuning kunnen de groeps-
leerkrachten efficiënter organiseren en beter aansluiten bij de onderwijsbe-
hoeften van de leerling(en). We hebben o.a. onderwijsassistenten en leraaron-
dersteuners in dienst die met leerlingen werken. Op deze manier zorgen we 
voor werkdrukverlichting, is er meer diversiteit in ons schoolteam en krijgen de 
leerlingen meer aandacht en begeleiding.  

• De peuter-kleutergroep gaat volgend jaar naar de woensdagochtend, Cathari-
na blijft samen met Natasja de groep bemannen.  

• Joyce gaat op woensdag het Traineeship volgen. Dit is een tweejarig traject 
voor startende leerkrachten. Dit is wekelijks waardoor ze die dag niet in de 
groep is.  

• Vanuit de tijdelijke NPO* middelen hebben we extra mogelijkheden voor pro-
fessionalisering. Diverse teamleden gaan een opleiding volgen. Daardoor is het 
mogelijk dat er meer dagen op een groep geformeerd zijn dan normaal. Zo 
gaat Trudy de opleiding tot taalexpert volgen, Bregje en Nicole gaan zich ver-
diepen in begrijpend lezen, Danielle gaat de post-HBO opleiding specialist 
Jonge Kind volgen. Mark en Jeroen gaan zich scholen op het gebied van meer
– en hoogbegaafdheid.  

• Mark wordt hiervoor één dag in de week vrijgeroosterd, om dit op school prak-
tisch en beleidsmatig neer te zetten. 

• Pauline en Kirsten worden ook vanuit de NPO middelen één dag in de week 
vrijgeroosterd om schoolbreed te ondersteunen op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling. Denk daarbij aan het ondersteunen van leerkrach-
ten maar ook het voeren van gesprekken met leerlingen.  

• Janneke is op dit moment aan het re-integreren. Het is nu nog niet duidelijk 
welke taken ze volgend schooljaar op zich gaat nemen. Zodra er meer duide-
lijkheid is komt er een nieuw bericht voor alle ouders.   

• Hanna is, naast haar functie als groepsleerkracht in groep 1, tijdelijk aangeno-
men vanuit de NPO middelen om de schoolontwikkeling in de groepen 1-2 (en 
uiteindelijk 3 en 4) vorm te geven. Dit betreft o.a. het spelend leren en IPC.  

• Femke gaat het zij-instroom traject volgen en start na de zomervakantie in 
september met haar tweejarige traject. Daarmee kan ze versneld haar lesbe-
voegdheid halen. Ze staat deels samen maar ook zelfstandig voor de groep.  

 

* NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs 

Wij nemen deel aan het 
maatschappelijke zorgpro-
ject "Het BeterBoek" voor 

de kinderafdeling en  
dagbehandeling in het  

Elisabeth-
Tweesteden Ziekenhuis. 

 
Een ziekenhuisopname is 

voor een kind een ingrijpen-
de gebeurtenis. Zeker voor 
jonge kinderen. Een goede 
voorbereiding en begelei-
ding kunnen veel angst en 
onzekerheid wegnemen. 

Het BeterBoek helpt hierbij. 
Mede dankzij onze deelna-

me krijgen kinderen die op-
genomen of behandeld 

worden gratis Het Beter-
Boek van Bureau Méteau 

uitgereikt!  



 

Basisschool De Sporckt 
Meerssenstraat 1b 

5045 JB Tilburg 
 

Telefoonnummer:  
013—571 08 43 

 
E-mail adres:  

bs.de.sporckt@xpectprimair.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schoolvakanties 2021 – 2022 

De studiedagen worden op dit moment gepland, die volgen later.   

De jaarkalender wordt 
vóór de zomervakantie 

met u gedeeld.  

Dit jaar zal dat via de 
schoolapp gebeuren, zo-
dat u alle vakanties, vrije 

dagen en studiedagen ge-
lijk kunt synchroniseren 

met uw  
eigen (digitale) agenda op 

uw telefoon.  

 

Bericht van Team Avond4daagse 

 

 

De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition. Dat betekent dat 
kinderen hun eigen Avond4daagse lopen op hun eigen moment en vanaf hun 
eigen startlocatie. Zo voorkomen we dat het te druk wordt. 
  
Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen hun 
eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is 
gelijk aan het eindpunt. Onderweg verrassen we deelnemers in de app met leuke 
berichtjes, opdrachten, tips en weetjes. En natuurlijk ontvangen de deelnemers de 
officiële Avond4daagse medaille. Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk! 
  
Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost €6,50 per persoon. Met de 
zomervakantie en mooier weer in het verschiet, is besloten om de Avond4daagse – 
Home Edition te verlengen tot en met 31 juli. 
  
Samen moet het ons toch lukken om alle kinderen in Nederland in beweging te 
krijgen? 
   
Sportieve groet, 
Sophie  
 
Team Avond4daagse 

Herfstvakantie 25-10-2021 29-10-2021 
Kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022 
Voorjaarsvakantie 28-2-2022 4-3-2022 
Tweede Paasdag 18-4-2022  
Koningsdag en bevrijdingsdag 
(vallen beide in meivakantie 2022)   
Meivakantie 25-4-2022 6-5-2022 
Hemelvaart  26-5-2022 27-5-2022 
Tweede Pinksterdag 6-6-2022  
Zomervakantie 25-7-2022 2-9-2022 

Als gevolg van de vele versoepelingen (landelijk) hebben we ons beleid aange-
past op één onderdeel. Het gaat over klachten na een negatieve testuitslag. 
Voorheen hebben wij daar strenger op toegezien dat kinderen helemaal klach-
tenvrij moesten zijn, zelfs met een negatieve testuitslag.  

De besmettingen zijn fors gedaald en daarnaast zien we ook in de school dat we 
nauwelijks nog te maken hebben met positieve testuitslagen. Daarom gaan wij 
dit ook versoepelen. Vanaf nu is het toegestaan dat kinderen met (lichte) klach-
ten op school mogen komen als er een negatieve testuitslag is. Bij twijfel is het 
verstandig om met de groepsleerkracht of met school te overleggen. Let op! 
Wanneer uw kind klachten heeft, is nog steeds het advies om thuis te blijven en 
uw kind te laten testen.  

Versoepeling beleid  


