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Het Team
In ons team maken we onderscheid tussen OP (onderwijzend personeel) en OOP (Onderwijs
Ondersteunend Personeel)
OP
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 8

Juf Gera(MR-lid) en juf Marja (MT-lid en Bouwcoördinator))
Juf Anja en juf José
Juf Hester (Taalspecialist en Intern Contact Persoon) en juf Lydia
Juf Roely (Rekenspecialist)en juf Marieke
Juf Laura
Meester Kees (MT-lid en Bouwcoördinator en ICT)en juf Herminda
Juf Elise (Coördinator Anti Pest)

OOP
Administratie
Intern Begeleider
Prismagroep
Conciërge
Schoolschoonmaak
Onderwijsassistente
Onderwijsassistente
Directeur

Bea Ton
Juf Marianne
Juf Ilse
Klaas Nagelhout
Ria Kleermaker
Hettie de Jong
Evelien Freriks
Alice Vrijhof

Als team van Christelijk basisschool De Parel vinden wij het belangrijk om een goede
vertrouwensrelatie tussen leerlingen en leerkrachten, tussen kinderen onderling en tussen
leerkrachten onderling, te creëren zodat er:
✓ Een vertrouwelijke sfeer ontstaat waarin je je begrepen en dus veilig voelt,
✓ Goede samenwerking en een wederzijds respect is.
Daarbij heeft ons team, in de manier van omgaan met elkaar, een belangrijke voorbeeldfunctie naar
onze leerlingen.
Aan de positieve wijze waarop wij onderling functioneren, zien de leerlingen de vriendelijkheid naar
elkaar, de gezelligheid, het plezier, de manier waarop wij met elkaar overleggen en hoe wij omgaan
met eventuele problemen.

Als team van CBS De Parel zijn wij samen verantwoordelijk voor een goede onderlinge sfeer en
verstandhouding. Ook heeft onze leerkracht, in ons team, voor een deel de vrijheid om een eigen
vorm te vinden in de pedagogische taken waarvoor wij staan. Anderzijds is er de
verantwoordelijkheid die wij als school hebben. Het spreekt vanzelf dat hierbij het principe van
consensus hoort als het gaat om de besluitvorming.
De leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op verschillende terreinen en delen deze kennis tijdens
de teamvergaderingen.
Naast het goed functioneren van ons team worden ook steeds vaker de managementkwaliteiten van
de directeur en locatieleider aangesproken. Zij zijn een belangrijke rol gaan spelen door bv de
toepassingen van de wet- en regelgeving in de school, het bewaken van de overlegstructuren en het
intensief sturen op de bedrijfsvoering.
Dit kan in ons team omdat er een goede samenhang is tussen managementvaardigheden en
onderwijskundige en pedagogische kwaliteiten van iedereen in ons team.
Wij werken aan kwalitatief goed onderwijs. Als team dragen we de gezamenlijk visie uit.
Er is sprake van een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de samenstelling van ons
team kijken wij steeds op welke manier alle kwaliteiten het beste ingezet kunnen worden. Naast de
eenheid is er ook waardering voor originele en afwijkende meningen maar kan een teamlid ook zijn
persoonlijke belangen aanpassen ten goede van het schoolbelang. Elk teamlid voelt zich
verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren en is hierdoor sterk betrokken bij school en het werk
van de collega’s. Kortom een team wat straalt en sprankelt en altijd op zoek is naar het beste voor uw
kind.
Wilt u een mail sturen aan één van de collega's? Dan kunt u de voornaam en achternaam van diegene
gebruiken (aan elkaar geschreven), vervolgens voegt u '@stichtingvco.nl' hieraan toe.
bv. keesschouten@stichtingvco.nl
Marja Dekker
Anja Klaassen
José Bekkema
Hester Tiel Groenestege
Laura Noltee
Roely van Heerde
Elise Hop
Kees Schouten
Marianne van der Hulst
Gera van der Berg
Alice Vrijhof
Herminda Klaassen
Hettie de Jong
Evelien Freriks
Lydia Dekker

