
8. - Het personeel 
 
 
Verschillende functies binnen de school 
 
Binnen Basisschool Heeckeren kennen wij verschillende taken en functies waaronder; 
Groepsleerkracht, (Adjunct) Directeur, ICT-er, IB-er: de interne begeleiding, Bouwcoördinator, Interne 
vertrouwenspersoon: leerkracht die aanspreekpunt is voor allerlei klachten (zie Klachtenregeling), 
BHV-er, MR-lid, OR-lid, Coördinator techniek, Conciërge, Anti- Pest coördinator, 
Identiteitsondersteuner, ICC-er; Interne Cultuur Coördinator, Gezonde School coördinator, etc. 
Naast deze functies zijn de leerkrachten lid van werkgroepen en Docent Ontwikkel Teams (DOT’s). In 
deze werkgroepen en DOT’s wordt er met elkaar gesproken over onderwijs en ontwikkeling en worden 
werkwijzen afgestemd met elkaar. Daarnaast zijn er een groot aantal taken die ieder jaar weer 
uitgevoerd moeten worden. Deze liggen vast in de normjaartaak.  
 
Binnen basisschool Heeckeren zijn ook werkzaam: 
*BEO logopedie; 
*RID dyslexiebehandeling 
*Klimop; oefentherapie 
*Keender; medewerkers die tijdelijk vanuit een arrangement zijn ingezet (of vanuit andere instanties, 
waaronder Kentalis)  
*JGZ / Schoolmaatschappelijk werk 
 
Inzet van leerkrachten en vervanging 
 
Kinderen krijgen per schooljaar met meer dan één groepsleerkracht te maken. Dat komt mede door 
onderwijsontwikkelingen en politieke keuzes. Ook werken er veel parttimers binnen het onderwijs. 
Vaak worden twee parttimers aan elkaar gekoppeld, en zelfs dan kan niet altijd voorkomen worden dat 
er een derde leerkracht in beeld komt. Leerkrachten volgen nascholing d.m.v. een studie, een cursus 
of een workshop. In dat geval zal een ander de groep moeten overnemen. Bij afwezigheid of ziekte 
van de groepsleerkracht wordt de vervanging geregeld bij het mobiliteitscentrum van het OBT. Daarbij 
maakt Keender in eerste instantie gebruik van eigen personeel dat in de Vervangingspool is geplaatst. 
Wanneer deze mensen zijn ingezet kan de school een andere invaller aanvragen bij het OBT. Daarbij 
mogen wij onze voorkeur uitspreken, maar uiteindelijk beslist het mobiliteitscentrum wie er bij ons zal 
invallen. 
 
 
Protocol: Naar huis sturen van leerlingen 
 
Alle scholen die onder de Stichting Keender vallen, hebben na instemming van de GMR het volgende 
afgesproken ten aanzien van de vervangingsproblematiek in het onderwijs. Het vinden van vervanging 
bij ziekte en/of verlof van leerkrachten in het onderwijs is een toenemend probleem geworden. Tijdens 
de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan ingeschreven. De 
school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens de 
schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen. Ouders moeten 
ervan uit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag, ongeacht of de leerlingen les 
ontvangen, toezicht houdt. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden onverwacht ziekteverzuim 
is, zullen de leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd. Is het vooraf duidelijk dat 
ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen krijgen, dan zal de directie voor een 
brief zorgen met een mededeling hierover. Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs 
krijgen langer duurt, dan zullen de lesvrije dagen over meerdere groepen verdeeld worden. Maar 
voordat de leerlingen thuis moeten blijven, zijn de volgende mogelijkheden van opvang bekeken: 
• Kunnen er groepen gecombineerd worden?  
• Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden? 
• Kan er intern vervanging geregeld worden door het inzetten van Intern Begeleider, ambulante tijd 
directie, etc. 
Als groepen thuis moeten blijven, dan wordt daar melding van gedaan aan het bestuur en aan de 
inspectie voor het basisonderwijs.  
 
 



De begeleiding en inzet van stagiaires 
 
Wij vinden het als school belangrijk bij te dragen inzake de begeleiding van stagiaires. Behalve 
studenten van de Pabo die voor leerkracht studeren, zullen ook studenten geplaatst worden vanuit het 
ROC. Zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent en lopen twee of meer dagen per week stage in 
diverse groepen. Zij worden begeleid door de betreffende groepsleerkrachten. Ook komen er 
stagiaires die specifiek stagelopen voor de lessen bewegingsonderwijs. 
Basisschool Heeckeren mag zich “Opleidingsschool” noemen. Dat betekent dat we zijn opgeleid via 
Saxion Hogeschool om stagiaires goed te kunnen begeleiden. Ook is er een schoolopleider binnen 
ons team, te weten Els Bol. 
 
 
Team 
 
Ons team bestaat uit de volgende personen; 
 
Els Bol   - leerkracht groep 8b, ICT-er, GMR-lid,   e.bol@keender.nl 
Bernadette Brunnekreef - adjunct-directeur, IB-er,  b.polman@keender.nl /            

directie@heeckeren.nl 
Ellen Ebbekink - invalleerkracht groep 4 en 6   e.ebbekink@keender.nl 
Henriëtte Egbers  - leerkracht groep 5,     h.jeukens@keender.nl 
Benno de Graaf  - directeur,      b.degraaf@keender.nl / 
         directie@heeckeren.nl    
Diana Horck   - leerkracht groep i/1/2a,    d.horck@keender.nl  
Linda Huizing   - leerkracht groep 7, Gez. School coördinator,  l.huizing@keender.nl  
Inge Jeurlink   - leerkracht groep 6,     i.morsink@keender.nl  
Mireille Kiezenbrink  - leerkracht groep 8a en 8b,    m.kiezenbrink@heeckeren.nl  
Ellen de Lange  - leerkracht groep 4,     e.delange@keender.nl  
Marian van Leuken  - leerkracht groep 8a, GMR-lid, MR-lid, ICC-er, m.vanleuken@keender.nl 
Linda Lubberink  - leerkracht groep 6, MR-lid, vertrouwenspersoon, l.lubberink@keender.nl 
Ellis Nijhof  - leerkracht groep i/1/2b, IB-er, MR-lid, vertrouwenspersoon  
         e.spoelder@keender.nl 
Ingrid Rikkert   - leerkracht groep 5,     i.huuskes@keender.nl  
Wilma van Veen  - leerkracht groep 3,     w.koppelman@keender.nl 
Britt Bekhuis                - leerkracht groep 3,    b.bekhuis@keender.nl 
Rienke Wilens   - leerkracht groep i/1/2a,   r.wilens@keender.nl  
Lisette de Wit   - leerkracht groep i/1/2b, bouwcoördinator,  l.dewit@keender.nl 
Marije Wolfs  - leerkracht groep 7,    m.wolfs@keender.nl 
 
Hanneke ten Buuren   - vakleerkracht gym (in dienst van Stichting Keender)  
Mirjam Perdon  - conciërge 
Leoniek Kamp  - schoonmaak (in eigen dienst) 
 
Truus van Aarnhem - vrijwilliger / oud collega voor extra hulp en ondersteuning bij basisvakken 
Yvonne Scheepbouwer- vrijwilliger voor extra hulp en ondersteuning bij basisvakken 
Anneke Kottier - schoonmaak (in dienst van GOM schoonmaakbedrijf) 
 
Vertrouwenspersoon en ani-pestcoördinator  
 
Bij ons op school zijn Linda Lubberink en Ellis Nijhof zowel vertrouwenspersoon als anti-
pestcoördinator. U kunt hen bereiken via het mailadres uit de lijst. 
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