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Woord vooraf 
 
 
Er staat weer een nieuw schooljaar voor de boeg. Bijna alle leerlingen zijn een groep 
opgeschoven en in de loop van dit jaar stromen er weer nieuwe leerlingen in via de 
onderbouw.  
 
In deze bijlage vindt u de informatie die relevant is voor het schooljaar 2019-2020. 
Alle overige informatie staat in de schoolgids die u kunt vinden op onze website. 
 
In het schooljaar 2019-2020 gaan we starten met ons nieuwe schoolplan (2019-2023). 
Dit plan kunt u vinden op de website van de school. Hierin staan de ambities van de 
school voor de komende vier jaren beschreven.  
 
Per schooljaar pakken we een aantal speerpunten aan.  
Op de website vindt u ook het volledige jaarplan, waarin alle speerpunten met 
doelen beschreven staan voor het komende schooljaar. 
 
De speerpunten voor komend schooljaar zijn: 
 

● Leerdoelen voor rekenen concreet maken 
● Schoolbibliotheek aanvullen met goede boeken en registratiesysteem 
● Verbetering communicatie rondom leerlingenzorg 
● Rots en Water meer zichtbaar en voelbaar maken in school 
● Feedback structureel inzetten bij kinderen en leerkrachten. 

 
  
We hopen dat het voor de kinderen, voor u als ouders/verzorgers en voor ons als 
team een positief schooljaar wordt, gekenmerkt door plezierig werken in een goede 
sfeer. Weet dat u ons altijd kunt aanspreken wanneer u vragen, opmerkingen of 
klachten heeft. 
 
We wensen uw kind en u een goed schooljaar toe. 
 
Namens het onderwijsteam, 
Willeke Veenman 
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Het schoolteam 2019-2020 
 
Selma Berghuis  selma.berghuis@montessorisoest.nl  
Willemien Bos  willemien.bos@montessorisoest.nl 
Tessa Brandenburg  tessa.brandenburg@montessorisoest.nl  
Sedef Cakir  sedef.cakir@montessorisoest.nl  
Dieuwertje van Egten  Dieuwertje.vanegten@montessorisoest.nl 
Linda van Esschoten  linda.vanesschoten@montessorisoest.nl 
Marieke Graves  marieke.graves@montessorisoest.nl 
Imme Hagen  imme.hagen@montessorisoest.nl 
Lijntje Helweg  lijntje.helweg@montessorisoest.nl 
Mannie Janssen  mannie.janssen@montessorisoest.nl  
Linda Kapteijn  linda.kapteijn@montessorisoest.nl 
Miranda Kooijmans  miranda.kooijmans@montessorisoest.nl 
Anouk Kruijtzer  anouk.kruijtzer@montessorisoest.nl 
Rosanne Los-van Strien  rosanne.los@montessorisoest.nl  
Truus Moree  truus.moree@montessorisoest.nl 
Myra Ooijen  myra.ooijen@montessorisoest.nl  
Remco Prince  remco.prince@montessorisoest.nl 
Emely de Ruiter  emely.deruiter@montessorisoest.nl  
Maud Troost  maud.troost@montessorisoest.nl 
Willeke Veenman  w.veenman@montessorisoest.nl 
Lisette Verra  lisette.verra@montessorisoest.nl 
Daleen Vijverberg  daleen.vijverberg@montessorisoest.nl 
Elles van der Wal  elles.vanderwal@montessorisoest.nl 
Anne-Fleur van der Weide  annefleur.vanderweide@montessorisoest.nl 
Peep Wijers  peep.wijers@montessorisoest.nl  
 
Wie werkt wanneer? 
 
Willeke Veenman  directeur  ma-di-do-vr  
Rosanne Los-van Strien  bovenbouw, adjunct  ma-di-wo-vr 
Emely de Ruiter  onderbouw, bouwcoördinator  ma-di-wo 
Selma Berghuis  onderbouw, NT2  ma-di NT2   do-vr  
Linda Kapteijn  onderbouw  ma-di--do-vr 
Sedef Cakir  onderbouw  wo-do-vr 
Miranda Kooijmans  onderbouw  ma-di-wo 
Elles van der Wal  middenbouw  do-vr 
Anne-Fleur van der Weide  middenbouw  ma-di-wo 
Maud Troost  middenbouw  ma-di-wo 
Daleen Vijverberg  middenbouw, bouwcoördinator 

 
wo-do-vr 

Dieuwertje van Egten  middenbouw  ma-di-wo-do-vr 
Myra Ooijen  bovenbouw, bouwcoördinator  ma-di-wo 
Linda van Esschoten  bovenbouw  wo-do-vr 
Mannie Janssen  bovenbouw  ma-di-do-vr 
Remco Prince  bovenbouw  di-wo-do-vr 
Imme Hagen  Interne begeleider  ma-wo-vr 
Anouk Kruijtzer  RT  ma-di-wo 
Lijntje Helweg  vakleerkracht   ma-di 
Tessa Brandenburg  onderwijsassistente  ma-di-do-vr 
Lisette Verra  onderwijsassistente  ma-di-wo-do-vr 
Peep Wijers  onderwijsassistente  ma-di-do-vr 
Marieke Graves  administratief medewerker  ma-do 
Truus Moree  onderwijsassistente/conciërge  ma-di-wo-vr 
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Gymnastiek  
Dit schooljaar hebben wij helaas niet de financiële ruimte om een vakleerkracht in te 
zetten voor de gymlessen van de midden- en bovenbouw. De leerkrachten zullen 
dus zelf de gymles verzorgen. 
 
Bovenbouw Remco/Rosanne dinsdag 
Bovenbouw Myra/Linda donderdag  
Bovenbouw Mannie/Linda donderdag  
Middenbouw Maud/Daleen dinsdag 
Middenbouw Anne-Fleur/Elles donderdag 
Middenbouw Dieuwertje donderdag 
 
Uiteraard is voor de gymlessen aangepaste kleding nodig.   
 
 
Schoolarts 
Alle leerlingen van de groepen 2 en 7 worden opgeroepen voor een preventief 
gezondheidsonderzoek. Mocht er aanleiding toe zijn dan wordt de leerling na het 
preventieve onderzoek opgeroepen voor een controleonderzoek.  
Jeugdarts:  Rianne Giezeman 
Verpleegkundige:  Irene Middeldorp 
Doktersassistente:  Mayqualira Franka 
GGD Eemland:  033–4600046 / 033-4678100 
Meer informatie: http://www.ggdmn.nl/ 
 
 
Vertrouwenspersoon en contactpersonen 
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn dat: 
Mw. Dr. Dorry van Kranenburg: vertrouwenspersoon  
Telefoonnummer: 035-5880530 
Mw. Emely de Ruiter: contactpersoon 
 
 
De oudercommissie 2019-2020 
Lili Pirayesh  
Edwin Vries 
Frans van den Berg 
Leyla Sahingoz  
Cathelijne Lania 
Hilde Beukema 
Stephanie Baars - Laboyrie 
Peter Boer 
Erno Schaakxs 
Ingeborg van Hees 
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Het SKOSS-bestuur 
Dhr. V. van Kuijen voorzitter 
Mevr. M. van der Meer onderwijs  
Mevr. J. Boelhouwer  personele zaken 
Dhr. R. Gijsen   penningmeester 
Dhr. F. Lemmens communicatie 
Dhr. J. Tengbergen onderwijs  
Dhr. G. Rolsma dagelijks bestuur 

 
  
De medezeggenschapsraad 2019-2020 
Ouderleden:  Myrah Driessen-Wouters 

Sjef Hagen 
 
Nieuw lid: Steven van den Tol  

   
Teamleden: Daleen Vijverberg 

Anouk Kruijtzer 
Remco Prince 

 
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De GMR voert overleg over gezamenlijke en bovenschoolse onderwerpen en treedt 
daarvoor regelmatig in contact met het bestuur van de SKOSS. Deze raad bestaat 
uit vier ouders en vier leerkrachten van de zes scholen.  
 
Ouderbijdrage 
Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage minimaal € 50,- 
per kind. Uit reacties van ouders blijkt dat velen dat een laag bedrag vinden. 
Vanzelfsprekend mag u dit bedrag verhogen. U kunt ervan verzekerd zijn dat het 
geld de leerlingen ten goede komt.  
Komt uw kind pas halverwege het schooljaar voor het eerst op school, dan is de 
verschuldigde vrijwillige ouderbijdrage ook de helft: € 25,-.  
 
Wij sturen u geen acceptgirokaart, u zult de storting zelf moeten regelen. Het bedrag 
kan worden gestort op rekening NL95 RABO 035.99.59.040 ten name van de 
Montessorischool in Soest.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het verschuldigde bedrag vóór 30 september 2019 aan ons 
over te maken?  
Uiteraard heeft iedere basisschool veel kosten. Boeken, schriften, handarbeid 
materiaal en dergelijke kunnen we afboeken van onze exploitatierekening. Maar er 
zijn ook uitgaven waarvoor geen vergoeding kan worden verkregen. Denk aan het 
sinterklaasfeest, kerstmis, carnaval, het schoolfeest en de vergoeding van de 
overblijfouders. Vooral die kosten betalen wij uit de vrijwillige ouderbijdrage.  
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Verantwoording financiën schoolseizoen 2018-2019 
   
Inkomsten    Uitgaven   
Ouderbijdrage   11685  Bouwdagen   3600 
Kamp  2170  Sinterklaas  1490 
Avondvierdaagse  725  Schoolfeest              150 
    Carnaval  760 
    Avondvierdaagse  810 
    Musical- / bedankavond   950 
    Overblijven           1880 
    Kerst  731 
    Schoolkamp           2038 
       
    Reserve  2171 
       
Totaal  14580   Totaal   11276 
   
 
 
Cito- toets groep 8 en voortgezet onderwijs 
De in april afgenomen Cito-eindtoets voor groep 8 had een landelijk gemiddelde 
van 535,7 
Onze groep 8 scoorde daarboven, namelijk 536.0 (536.6) 
 
Een (kleine) maand voor de afname is er een leerling uit groep 7 doorgestroomd 
naar groep 8 met de intentie om de school te verlaten. Wanneer deze leerling niet 
had meegedaan zou de score hoger liggen namelijk op 536.6 
Ook dit jaar waren de meeste uitslagen conform ons advies.  
 
De schoolverlaters stromen door naar de volgende scholen: 
Baarnsch Lyceum Havo 3 
Baarnsch Lyceum Gymnasium 4 
Griftland College MAVO     1  
Griftland College MAVO/HAVO 7 
Griftland College HAVO/VWO 4 
Nieuwe Eemland MAVO 1 
Groot Goyland Basis Kader 1 
JVO Gymnasium 1 
Axxia Collega MAVO 1 
Waldheim MAVO 5 
Vrije School VWO 1 
RSG Slingerbos/Levant HAVO/VWO 1 
College Groesbeek MAVO/HAVO 1 
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