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Informatie voor het nieuwe schooljaar 

Andere Schooltijden 

Zoals ieder jaar zijn we op de Zuidwester rond deze tijd bezig met het volgend schooljaar.  Zoals bekend gaan we 

volgend jaar beginnen met de nieuwe schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur.  

De gebruikelijke ochtendpauze, met daarbij iets te drinken en eten van het meegebrachte groente en fruit, blijft 

gehandhaafd. Daarnaast eten de kinderen ‘tussen de middag’ in hun eigen klas en met hun eigen leerkracht hun zelf 

meegebrachte lunch. We zijn bezig met het predicaat “Gezonde School” en vragen u uw kind een gezonde lunch 

mee te geven. Om 14.00 uur zijn alle kinderen uit en bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een 

naschoolse activiteit. De inschrijving voor deze activiteiten komt binnenkort op de website te staan. Graag wijzen 

wij u erop dat de verantwoordelijkheid voor uw kind(eren) tijdens deze activiteiten bij de aanbieder van de activiteit 

ligt. 

 

Wat verandert er nog meer op de Zuidwester? 

In de vorige info heeft u gelezen dat een aantal collega’s ons gaat verlaten. We kunnen ons voorstellen dat dit 

mogelijk vragen bij u oproept. Verderop in deze speciale Info nemen de vertrekkende collega’s afscheid en stellen 

de nieuwe collega’s zich aan u voor.  De nieuwe collega’s worden in hun eerste jaar op de Zuidwester intensief 

begeleid, zodat zij zo snel mogelijk bekend raken met de manier van werken op onze school. Op deze manier 

kunnen we de doorgaande leerlijn in de school goed vasthouden en de kwaliteit van onderwijs waarborgen.  

 

Evaluatie 

Aan het eind van ieder schooljaar houden de leerkrachten een evaluatievergadering. Daarin wordt o.a. besproken 

hoe het werken met de diverse methodes bevalt. Wat gaat er goed? Wat bevalt ons niet? Wat moeten we bijstellen? 

Moet er misschien een methode vervangen worden? Ook wordt de doorgaande lijn bekeken en de manier van 

werken met een methode besproken. Op deze manier zorgen we ervoor dat ons onderwijs up-to-date blijft en dat in 

alle groepen op dezelfde manier met de methode wordt gewerkt. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal jaar geleden 

de rekenmethode Pluspunt vervangen door De Wereld in getallen. Door ieder jaar te bekijken wat er goed gaat en 

wat niet, kunnen we nu met trots zeggen dat de vaardigheidsscores in groep 8 flink gestegen zijn! 

Het is de bedoeling dat we in het nieuwe schooljaar gaan werken met een nieuwe methode voor geschiedenis, 

aardrijkskunde en biologie. Alle leerkrachten op de Zuidwester volgen ieder jaar 1 of meer nascholingscursussen. 

Ook schoolbreed volgen wij elk jaar een training. Op die manier zorgen we ervoor dat onze kennis actueel blijft en 

dat we op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. 

De Zuidwester heeft op 6 april bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. De inspecteurs hebben gesproken met 

ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Tevens hebben zij in zes groepen een les bijgewoond. Het betrof een 

verificatieonderzoek waarin vijf onderdelen werden getoetst: Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, Verantwoording en 

dialoog Didactisch handelen en Veiligheid. 
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De inspectie heeft de Zuidwester op 4 van de 5 onderdelen beoordeeld met goed en een onderdeel met voldoende. 

Een hele mooie score waar we enorm blij mee zijn. De inspectie heeft aangegeven dat wij de komende periode 

kunnen gaan werken aan het predicaat goed. 

De inspectie kijkt ook naar de eindopbrengsten van de school. Wij werken sinds een paar jaar met de IEP-toets en 

de score voor de Zuidwester was dit jaar 83,7 (landelijk gemiddelde 78,3) 

Mocht u na het lezen van deze speciale Info nog vragen hebben loop dan gerust even binnen. 

Namens het managementteam, 

Monique Opdam 

Directeur 

 

 

“Tijd voor iets nieuws, tijd voor iets anders”  
 

Juf Sonja 

Ruim 40 jaar geleden, op 4 augustus 1975 ben ik als 20-jarige begonnen in groep 4 op de Hofdijkschool. Het was 

zeer warm en heet. De eerste week begon met een tropenrooster. Het begin van een lange carrière voor de klas. In 

jaren ’80 werden de lagere- en kleuterschool de basisschool en veranderde de naam “klas” in “groep”. Ik heb voor 

alle groepen gestaan, groep 1 t/m groep 8. Elke leeftijd heeft zijn charmes. In die 40 

jaar is er heel veel geschiedenis ontstaan. 

Juf zijn is meestal enig. Je mag toneelspelen, zingen, dansen, gek doen, knutselen, 

serieus leren, lief…en streng doen. Soms ben je mama, papa, oma, opa. Eigenlijk 

een te gek beroep waar ik heel trots op ben. 

In het begin van 2017 werd duidelijk dat er binnen het bestuur (ISOB) nog een 

aantal leerkrachten van een vertrekregeling gebruik kon maken wegens krimp 

(minder kinderen).  

Na al die jaren wilde ik daar gebruik van maken. Ik kan nu voor het eerst in mijn 

schoolloopbaan (4 jaar t/m 62 jaar) buiten de schoolvakanties op vakantie. 

We willen ook graag een wat langere reis maken. Meer tijd voor mijn eigen 

kinderen. Mijn beide ouders leven nog 88 en 95 jaar en daar is nu ook veel 

meer tijd voor. Na de zomervakantie niet meer een nieuwe groep starten,  

het zal even wennen zijn! Alle kinderen, ouders en collega’s van de  

Zuidwester, bedankt voor al die mooie jaren in het onderwijs hier in Heiloo.     

Dikke kus voor allen, juf Sonja 

 

Juf Marion 

Lieve ouders en leerlingen van de Zuidwester. 

Toch nog even een berichtje over mijn vertrek. Ik heb 34 jaar gewerkt bij 

verschillende basisscholen in Heiloo, waarvan de laatste ±25 jaar met veel 

plezier op de Nieuwe Hoeve/Zuidwester. Volgens mij heb ik alle leergroepen 

wel een keer gehad en elke leeftijd heeft zijn charme, maar het leukst vind ik 

toch de onderbouw, zo eerlijk, spontaan en confronterend! 

Werken met kinderen is het leukste beroep dat er is!  

Aan het begin van het schooljaar 2016-2017 werd er binnen het ISOB 

gesproken over een vertrekregeling, ik had daar wel interesse in en wilde ook graag plaatsmaken voor jonge 

leerkrachten. 

Toen mijn man in oktober 2017 plotseling overleed, werd dit gevoel nog sterker. Gelukkig hadden we het voor zijn 

overlijden hier al over gehad, dus was het niet een impulsieve beslissing. Nadat ik alles rustig had besproken met 

mijn kinderen heb ik de stap genomen. Dit was heel emotioneel, want ook nu sluit ik weer iets af. 

Gelukkig krijg ik heel veel lieve reacties van ouders en collega's en voelt dit als een goede beslissing. Wel heb ik 

aangegeven dat ik volgend schooljaar graag wil invallen, maar dan heb ik de regie in eigen hand. 

Hierbij wil ik alle ouders en kinderen heel erg bedanken voor de leuke jaren op de Zuidwester. 

De meeste van jullie weten waarschijnlijk wel dat ik een mensenmens ben, dus ik ga dit ontzettend missen! Maar 

het voelt goed! 

Heel veel liefs, juf Marion.  

 

 



 

 

Juf Inge 

Juf zijn  

Ik houd ervan! 

Om alle kleine redenen: 

Kinderen, grappen en grollen, geschiedenis geven door middel van toneelspel, 

groepsoptredens, projecten over Marokko, knutselen, KinderKunstmuseum, voorlezen, 

helpende hand, uitdagen tot nieuwe prestaties, voorlezen, luisterend oor, foto reportage 

maken samen met mijn broer en de kinderen voor thema Afrika (KKM), voorlezen, 

dansen schoolreisjes, lesgeven enz. 

Na 25 jaar op de Zuidwester jullie te hebben uitgedaagd is de tijd 

voor mij gekomen om een nieuwe uitdaging aan te gaan op een 

nieuwe school: De Boswaid in Egmond aan de Hoef. 

Bedankt lieve kinderen voor jullie vertrouwen, jullie humor, jullie 

gezelligheid, jullie zoals jullie zijn. Bedankt lieve collega’s en 

ouders voor jullie enthousiasme. 

Tot ziens in Heiloo.   
Juf Inge Slippens-van der Koelen   

   

Meester Joost 
10 jaar Zuidwester 

Het was eind juni 2006 toen Bert Westrus, toenmalig directeur van de Zuidwester, mij uit groep 7 van Sonja Zwart 

vandaan trok. De bovenschoolse directeur van de ISOB zat bij de Elckerlyc en Bert wilde graag dat ik bij de ISOB 

kwam werken, dus moest ik meteen daar mijn gezicht laten zien. Vanaf dat moment ging het allemaal erg snel en 

werkte ik vanaf 1 augustus 2006 als leerkracht in de invalpoule van de ISOB.  

Ik begon 2 dagen in groep 6 samen met Sonja de Koning en later in dat jaar ook 2 dagen in groep 4. Het voelde 

meteen goed en ik voelde mij erg thuis. In de eerste 2 jaren heb ik ook diverse andere scholen binnen de ISOB van 

binnen mogen bekijken, maar uiteindelijk ben ik gelukkig blijven hangen op de Zuidwester. Wel merkte ik dat mijn 

voorkeur uitging naar de bovenbouw. Toen deze plek vrij kwam ben ik ook zo snel mogelijk naar groep 7 en 8 

gegaan. Hier heb ik de laatste 6 á 7 jaar heerlijk op mijn plek gezeten. 

Op de Zuidwester heb ik veel mooie momenten meegemaakt. De vele eindfeesten waren altijd erg gezellig met als 

hoogtepunt ons optreden in 2012 als ‘De Toppers’. Samen met Ed van de Nesse en Richard Haveman zongen we 

toen verschillende medleys. De schoolkampen, en 

dan met name de ‘bonte avond’ zal ik ook nooit 

vergeten. Diverse keren heb ik mij schaamteloos als 

vrouw verkleed in de rol van Julia. Onder begeleiding 

van Sandra en Inge zorgden we er dan voor dat de 

kinderen een onuitwisbaar beeld van ons kregen. 

Vorig jaar hebben we ons 20 jarig bestaan gevierd en 

met de collega’s een musical opgevoerd. Hier hebben 

we met elkaar weken voorpret gehad en zagen we een 

heel andere kant van elkaar. Dit zal ik nooit vergeten. 

Ook heb ik samen met duo-collega’s een aantal 

groepen 8 met heel veel plezier naar het V.O. 

begeleid met elk jaar weer een spetterende musical. 

Het gevoel wat de meeste van die leerlingen op dat 

moment hadden, zal ik waarschijnlijk aan het eind 

van dit schooljaar ook hebben. In die 10 jaar ben ook 

ik enorm gegroeid op de Zuidwester. Ik heb heel veel 

geleerd en ben ook wel eens onderuit gegaan.  

In de 10 jaar Zuidwester heb ik met veel ouders en 

leerlingen een leuke band opgebouwd. Hier ben ik 

erg blij mee en dit heeft er ook voor gezorgd dat ik 

mij in die 10 jaar zo goed op mijn plek heb gevoeld. 

Gelukkig heb ik nog veel vrienden in Heiloo wonen, dus zal ik jullie nog regelmatig tegenkomen in het dorp.   

Komend schooljaar ga ik aan het werk op het Tabor College in Hoorn. Ik ga hier Wiskunde geven aan de 

onderbouw van het VMBO. Ik zal de Zuidwester enorm gaan missen, maar ik ben toe aan een nieuwe stap. 

      (meester) Joost 



 

 

Nieuwe collega’s stellen zich voor: 
 

Juf Julia 
Hallo! 

Ik ben Julia Gabeler, 44 jaar en kom uit Alkmaar. Ik ben getrouwd 

met Sander en samen hebben we 2 dochters, Emma en Isa van 13 en 

14 jaar. 

Al 20 jaar werk ik als leerkracht op obs Meander in Heiloo. Sinds ik 

kinderen heb 3 dagen in de week. Ik geniet van het lesgeven. Elke 

dag is anders en elk kind is anders  en dat maakt het zo leuk. Ik wilde 

afgelopen jaar weer wat meer gaan werken. Op obs Zuidwester kwam 

een invalbaan vrij en zo ben ik hier aan de slag gegaan voor 2 dagen 

in de week voor groep 4. Ik werk er sindsdien met heel veel plezier 

en vind het zo leuk dat ik het aandurf om de overstap naar deze 

school te maken voor 4 dagen in de week. Ik heb er veel zin in om 

volgend jaar echt te beginnen. Mijn passie is zingen, dans en toneel 

en ik gebruik dit ook regelmatig in mijn lessen. Sinds kort volg ik 

ook nog gitaarlessen dus nog meer mogelijkheden.  

Tot ziens in de wandelgangen of misschien kom ik u wel tegen als 

ouder van een van de kinderen in mijn groep! 

Vriendelijke groeten,  

Julia Gabeler 

 

Juf Josephine 
Mijn naam is Josephine Hollenberg-Kroone. Geboren in Castricum 

op 13 februari 1962. In oktober ben ik 30 jaar getrouwd met Joop. We hebben twee dochters: Michelle van 25 die 

met haar vriend Ian en hun dochtertje Luca, bij ons inwonen. En Miley van 23 

die al een eigen huis heeft, maar nog heel vaak op bezoek komt. We hebben 

twee poezen: Teigetje en Speedy. 

Ik heb heel veel hobby’s: tekenen, schilderen, etsen, knutselen, handwerken, 

lezen, gitaarspelen, fietsen. Daarom vind ik het reuzefijn om juf te zijn, want 

dan komen deze hobby’s goed van pas. 

Ik heb vooral lesgegeven aan kleuters maar ook een aantal jaren aan andere 

onderbouwgroepen. In de klas speel ik gitaar en zing ik graag met de kinderen. 

Voorlezen uit prentenboeken, verhalenboeken of met een 

verteltheater/poppenkast. Ook (ouderwetse) dansspelletjes zoals Joepi Joepi en 

Zeg Roodkapje vind ik erg leuk om te doen met de kleuters, een soort van 

“cultureel erfgoed”! 

Het is heerlijk om nu op de Zuidwester te mogen lesgeven, lieve kinderen, 

behulpzame collega’s en aardige ouders. Wat wil je nog meer? 

Ik hoop op een fijne samenwerking met kinderen, collega’s en ouders!  

 

Juf Hettie 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ga komend schooljaar op de Zuidwester als leerkracht aan het werk. 

Mijn naam is Hettie de Boer-Klaus en ik loop al heel wat jaren mee in het onderwijs. Ik woon samen met mijn man 

Peter, 2 honden en 1 kat in Heiloo. 

Ik ben mijn carrière begonnen als onderwijzeres in de toenmalige eerste klas. Dat was te Uitgeest op O.B.S. De 

Wiekslag. Op deze school heb ik in alle groepen les gegeven. Er is in de loop der jaren veel veranderd in het 

onderwijs en ook op de Wiekslag, dat later door een fusie de Paltrok werd, heb ik veel van die veranderingen 

meegemaakt. 

Zo was er de Intern Begeleider die zijn intrede deed in de basisschool en dat leek mij een mooie nieuwe uitdaging. 

Ik ben mij daarvoor gaan scholen en ik heb deze functie jarenlang met veel plezier uitgevoerd.  

Daarna ben ik naast Intern Begeleider tevens Adjunct-directeur geworden. Inmiddels stond ik helemaal niet meer 

voor de klas omdat het begeleiden van collega's, ouders en kinderen en het uitvoeren van het schoolbeleid op dat 

moment centraal stond. 

Echter miste ik steeds meer het lesgeven en de dagelijkse omgang met kinderen in een vaste groep. 



 

 

Toen onze school helaas de deuren moest sluiten vanwege een tekort aan leerlingen in het dorp, besloot ik om op 

een volgende school weer voor het lesgeven te gaan.  

Ik heb daarna tijdelijk in Castricum en Egmond aan den Hoef gewerkt. En ja, het 

weer voor de groep staan en alles wat zich daaromheen afspeelt bevalt mij prima. 

Laat ik het zo zeggen; het voelt als een oude jas die je een hele tijd niet gedragen hebt 

en wanneer je 'm weer een keer aantrekt weet je hoe lekker die altijd zat en nog 

steeds zit....      

Toen er een vacature op de Zuidwester ontstond heb ik mij hiervoor aangemeld. Ik 

ken de school (visie, werkwijze etc.) tamelijk goed, ik ken veel collega's en ik kies 

dan ook heel bewust voor deze school. 

Na de vakantie ga ik met veel plezier starten als groepsleerkracht en wellicht krijgt u 

komend jaar of in de toekomst met mij te maken en dan hoop ik op een fijne 

samenwerking met u als nieuwe ouders. 

Ik wens u, de kinderen en mijn collega's een zonnige vakantie toe! 

Tot ziens, Hettie de Boer- Klaus  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


