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Voorwoord 
 

Net zoals het schooljaar 2019-2020 stond ook het 

schooljaar 2020-2021 in het teken van Corona. Het 

hiernaast staande bericht stond op 4-3-2021 in het 

Brabants Dagblad en is kenmerkend voor het 

afgelopen schooljaar. Vlak voor de kerstvakantie 

2020 moesten de basisscholen tot aan 8 februari 

2021 opnieuw in Lock Down. Het schoolteam van 

Kindlandschap De Eiber had op ICT gebied veel 

geleerd van de eerste Lock Down, dus in een mum 

van tijd was het digitale onderwijs weer 

georganiseerd. Vlak na heropening van de scholen 

ontstond op basisschool Klim Op een Corona 

uitbraak bij de kleuters. Ook daarna kregen bijna 

alle groepen op Klim Op te maken met leerlingen 

en/of leerkrachten die Corona kregen en die in 

quarantaine moesten. Ook basisschool Linde en 

basisschool Lambertusschool kregen te maken met 

Corona, gelukkig wat minder ingrijpend dan op 

basisschool Klim Op. Er was als gevolg van de 

enorme vraag naar vervangingen geen leerkracht 

meer beschikbaar in de invalpool van Optimus. Met 

veel kunst -en vliegwerk moest er gezorgd worden 

voor het opvangen van groepen wanneer 

leerkrachten Corona kregen of wanneer 

leerkrachten thuis moesten blijven, omdat mensen 

in hun omgeving besmet raakten met Covid 19 of een variant daarvan. Gelukkig hadden de meeste 

ouders begrip voor de voor ons hele uitdagende taak het onderwijs toch te blijven organiseren 

Ondanks Corona is het team van Kindlandschap De Eiber er toch in geslaagd om het onderwijs zoveel 

mogelijk door te laten gaan. Dat verdient groot respect. Veel van de ambities zijn, ondanks Corona, 

toch geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. Daar zijn wij enorm trots op. Op de volgende bladzijden 

staat per ambitie een reflectie op hoofdlijnen, waarmee het geheel leesbaar blijft voor de lezer. 

Met vriendelijke groet, 

Conrad Sommerdijk,  

Directeur Kindlandschap Eiber 
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Formatie Kindlandschap Eiber 
 

Klim Op Megen: Ontwikkeling aantal leerlingen 1-10-2020 tot 1-10-2021, terugblik 

formatie 2020-2021 en formatie 2021-2022 
1-10-2020 

 

23-7-2021 

 

Vanwege een toename van het aantal jonge leerlingen tussen 1-10-2020 (103) en 

23-7-2021 (119) (16 aanmeldingen) is er per 1-12-2020 een nieuwe groep 1-2 

opgestart. Juffrouw Helma Vissers uit Ravenstein is per 1-12-2020 benoemd als 

leerkracht van deze nieuwe groep 12b.  

 

Groepsbezetting en aantal kinderen op Klim Op in Megen 2021-2022 
 

1-10-2021 

Groep Aantal 

kinderen 

Leerkracht(en) 

1-2a 17 Evelijn Giesen( ma, di, vr)/Laura van Orsouw en Bianca Willems (wo, do) 

1-2b  17 Bianca Willems (ma) en Helma Vissers (di t/m vr) 

3 17 Kitty Hendriks(ma t/m do) en Bianca Willems (vr) 

4-5 24 Lieke van Rixtel (ma) en Suzanne Bergers (di t/m vr) 

5-6 22 Milou van Duijnhoven (ma t/m vr) 

7-8 16 Manon van Summeren (ma t/m vr) 

Totaal  1-10-2021 113   
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Aanvullende informatie Klim Op in Megen 
 

Zes groepen 

I.v.m. opnieuw een stijging van het aantal leerlingen kan Klim Op het komende schooljaar starten 

met 6 groepen. Gezien het aantal 3 jarigen op de Peuterspeelzaal van AVEM en bij Kei Lief 

verwachten wij voor het schooljaar 2021-2022 (1-10-2021 en 1-7-2022) ongeveer 20 nieuwe 

instromers in te kunnen schrijven. Deze leerlingen zullen worden verdeeld over de beide groepen 1 

en 2. De ouders van de kinderen in groep 1 en 2 en de ouders/verzorgers van de toekomstige 

kinderen in groep 1 en 2 ontvangen een aparte bijlage met daarop de namen van de kinderen en de 

groepsindeling. 

Combigroep 4-5 

Om de leerlingen van Klim Op zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de zes groepen hebben we 

ervoor gekozen om een extra combinatiegroep te maken. Het betekent dat de kinderen van de 

huidige groep 4 van juffrouw Suzanne worden opgesplitst. De ene helft van de kinderen zal nog een 

jaartje bij juffrouw Suzanne blijven in de combigroep 4-5. De andere helft van de kinderen uit de 

huidige groep 4 zal naar de combigroep 5-6 bij juffrouw Milou gaan. De leerlingenlijsten van deze 

twee groepen worden apart verstuurd. Bij het verdelen van de kinderen over de beide groepen 

hebben de volgende criteria een rol gespeeld. 

• Jongens/meisjes verhouding 

• Aantal zorgleerlingen 

• Vriendschappen – goede klik tussen leerlingen 

• Broertjes-zusjes 

 

De kinderen in groep 4 hebben de namen van drie kinderen op mogen schrijven met wie ze graag 

spelen en met wie ze graag werken. Mocht u vragen hebben over de verdeling van de kinderen over 

de groepen dan kunt u even contact opnemen met juffrouw Suzanne. 

 

Op de maandagen werkt juffrouw Lieke van Rixtel in groep 4-5. Lieke werkt daarnaast ook twee 

dagen op De Linde in Macharen. Zij is bekend met de werkwijze op de scholen van Kindlandschap De 

Eiber. 

Groep 1-2a: juffrouw Laura met zwangerschap- en ouderschapsverlof 

Na de zomervakantie zal juffrouw Laura i.v.m. het vervroegde zwangerschapsverlof (Corona) niet 

gaan starten in groep 1-2a. Zij zal na de zomervakantie nog enkele weken kleine groepjes kinderen 

begeleiden uit de beide groepen 1-2. We verwachten haar begin februari weer terug. Laura zal na 

terugkomst van het zwangerschapsverlof drie dagen in de week gaan werken en twee dagen 

ouderschapsverlof opnemen. Juffrouw Evelijn Giesen (3 dagen) en juffrouw Bianca Willems (2 dagen) 

zullen samen het zwangerschapsverlof van juffrouw Laura gaan invullen in groep 1/2a. Juffrouw 

Bianca heeft het afgelopen schooljaar op basisschool St. Lambertus in Haren gewerkt en is bekend 

met de werkwijze op De Eiber. Beiden stellen zich even aan u voor.  
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Evelijn Giesen 

Mijn naam is Evelijn Giesen. Aankomend schooljaar ben ik de 

groepsleerkracht van groep 1-2 op maandag, dinsdag en vrijdag. Ik vervang 

tot februari Juf Laura tijdens haar zwangerschapsverlof. 

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als invaldocent, leerkracht 

van groep 1 en heb ik korte tijd in het speciaal onderwijs gewerkt. Ik heb 

altijd al geweten dat mijn hart bij het jonge kind ligt. Daarom ben ik 

ontzettend blij dat ik volgend jaar de juf van groep 1/2 mag zijn. Met veel 

enthousiasme start ik in september op basisschool Klim Op.  

 

Bianca Willems 

Ik ben Bianca Willems. Ik kom uit Cuijk en sta al 26 jaar met heel veel 

plezier voor de klas. 

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen, een jongen en een meisje. 

Afgelopen jaar heb ik in Haren gestaan in groep 4-5-6. Daarvoor heb ik 8 

jaar in Grave gewerkt. Vijf jaar in groep 1-2 en daarna heb ik de overstap 

gemaakt naar de middenbouw. Voor Grave heb ik 10 jaar in Boxmeer 

gewerkt. Daar heb ik alle jaren in groep 1-2 gestaan. 

Dit jaar heb ik al een paar keer ingevallen in groep 1-2 bij juf Helma. Het kan dus zomaar zijn dat u 

me al eens gezien heeft. 

Komend schooljaar sta ik 2 dagen in groep 1-2 van juf Laura, 1 dag in groep 1-2 bij juf Helma en 1 dag 

in groep 3 bij juf Kitty. Ik heb er veel zin in. 

Groep 1-2b 

Juffrouw Helma zal ook het komende schooljaar werkzaam zijn op Klim Op. Juffrouw Helma heeft 

ervoor gekozen om één dag minder te gaan werken. Deze dag zal worden ingevuld door juffrouw 

Bianca Willems.  

Afscheid juffrouw Karin (groep 1-2a) en juffrouw Marianne (groep 1-2a) 

Juffrouw Karin gaat weer voor de vervangerspool werken. Via deze weg willen wij haar van harte 

bedanken voor haar inzet en betrokkenheid op Klim Op. Juffrouw Marianne zal na de zomervakantie 

weer drie dagen gaan werken op de Trinoom in Wijchen. We vinden het erg fijn dat Marianne ons 

heeft geholpen om het vervangersprobleem in groep 1-2a op te lossen. 

Afscheid juffrouw Henriette (groep 3) en juffrouw Miranda (groep 4) 

Juffrouw Miranda en juffrouw Henriette hebben het afgelopen schooljaar het ziekteverlof van 

juffrouw Pamela opgevangen in respectievelijk groep 4 (maandag) en groep 3 (vrijdag). Beide 

collega’s gaan volgend schooljaar weer invallen voor de vervangerspool. Fijn dat beide collega’s het 

gehele schooljaar beschikbaar waren. 

Juffrouw Pamela 

Juffrouw Pamela heeft ervoor gekozen om op 1-1-2022 met keuzepensioen te gaan. Tot aan deze dag 

zal juffrouw Pamela werkzaam zijn op alle drie de scholen van De Eiber en zal zij worden ingezet voor 

ondersteunende activiteiten t.b.v. het onderwijsproces. 
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Sint Lambertus Haren: Ontwikkeling aantal leerlingen tussen 1-10-2020 tot 1-10-21, 

terugblik formatie 2020-2021 en formatie 2021-2022 
 

1-10-2020 

 

23-7-2021 

 

Groepsbezetting en aantal kinderen op de Sint Lambertusschool in Haren 
 

1-10-2021 

Groep Aantal Kinderen Leerkracht(en) 

1-2-3 12  Nancy van Boekel (ma t/m do) en een aantal vrijdagen 

4-5-6 15 Janneke Eldering (ma, do, vr), Sanne Govers (di en wo) 

7-8 11 Anja van Hintum (ma t/m do) en een aantal vrijdagen  

Totaal 1-10-2021 38 (1 oktober)   

  

Op dit moment zijn er voor het schooljaar 2021-2022 (1-10-2021 tot 1-7-2022) vier nieuwe 

instromers aangemeld voor de Sint Lambertusschool 

Aanvullende informatie Sint Lambertusschool 
Op het overzicht bij de leerkrachten ontbreekt de naam van juffrouw Bianca. Bianca werkt op dit 

moment voor 0,4 op de Sint Lambertusschool en werkt daarnaast nog twee dagen voor de invalpool 

van Optimus. Het was helaas niet mogelijk om juffrouw Bianca voor 0,8 te benoemen op de Sint 

Lambertusschool. Daarom heeft ze ervoor gekozen om voor haar gehele wtf (0,8) op Klim Op in 

Megen te gaan werken. Daar zal Bianca twee dagen in groep 1-2a gaan werken, één dag in groep 1-

2b en één dag in groep 3.  
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Sanne Govers  

Hoi! Ik ben Sanne Govers, 27 jaar en ik woon in Oss. Vanaf het nieuwe 

schooljaar ga ik dinsdag en woensdag op basisschool Sint Lambertus 

werken als juf van groep 4-5-6. Mijn droom was altijd al om juf te 

worden. In juni 2015 heb ik de pabo opleiding afgerond. Na de pabo heb 

ik de premaster en master Pedagogische Wetenschappen aan de 

Radboud Universiteit van Nijmegen afgerond. Daarna ben ik gaan werken 

bij het Regionaal Instituut voor Dyslexie en Dyscalculie (RID), waar ik tot 

op heden met veel plezier werkzaam ben als orthopedagoog en 

dyslexiebehandelaar. Dit werk ga ik nu combineren met twee dagen voor 

de klas. Ik heb er erg veel zin in! 

Ik woon samen met mijn vriend Tristen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met vrienden en 

vriendinnen af te spreken, lekker de stad in te gaan voor een hapje en drankje en te winkelen. 

Daarnaast wandel ik graag en doe ik yoga. Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie en tot in 

het nieuwe schooljaar! 

 

De Linde Macharen: Ontwikkeling aantal leerlingen tussen 1-10-2020 tot 1-10-21, 

terugblik formatie 2020-2021 en formatie 2021-2022 
 

1-10-2020 

 

23-7-2021 
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Groepsbezetting en aantal kinderen op de Linde in Macharen 
 

1-10-2021 

Groep Aantal Kinderen  Leerkracht(en) 

Unit 1-2-3 Gr 1-2 (8 lln) 

Gr 3 (2 lln) 

Maud van Hoven (ma t/m vr) 

Unit 4-8 Gr 4 (3 lln) 

Gr 5 (9 lln) 

Gr 6 (3 lln) 

Gr 7 (10 lln) 

Gr 8 (6 lln) 

Job Neijenhuyzen (ma t/m vr) eindverantwoordelijke gr 7-8 

Lieke van Rixtel (wo do), eindverantwoordelijke gr 4-5-6 

Lynn van Kessel (ma, di, vr), eindverantwoordelijke gr 4-5-6 

Totaal 1-10-2021           41   

 

Op dit moment zijn er voor het schooljaar 2021-2022 (1-10-2021 tot 1-7-2022) zeven nieuwe 

instromers aangemeld op de Linde.  

Job Neijenhuyzen 

Mijn naam is Job Neijenhuyzen. Vanaf komend schooljaar kom ik op 

De Linde werken. Na vijf jaar op basisschool De Akkerwinde (in Vianen 

NB) te werken, vond ik het tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. 

Na meerdere gesprekken op verschillende scholen heb ik voor De 

Linde gekozen. Ik heb gekozen voor de Linde, omdat ik de gesprekken 

met Conrad en een aantal teamleden als zeer positief ervaarde. Het 

plan voor de toekomst spreekt mij aan. Een erg interessant proces, 

waar ik graag onderdeel van ga uitmaken. Daarnaast, maar zeker niet 

minder belangrijk, vond ik de sfeer die in het dorp heerst prettig. Voor 

ik een keuze maakte, heb ik eerst met Conrad de dorpen en scholen bekeken. De keuze is dus 

gemaakt, maar wat voor jullie misschien interessanter is…wie ben ik nou precies? Ik ben dus Job, 31 

jaar oud/jong en woon samen met mijn gezin in Nijmegen. Mijn vrouw (Karin) en ik hebben inmiddels 

twee kinderen. Jasmijn is 2 jaar en Julian is nu bijna vijf maanden. Ook hebben wij nog een hond die 

graag aandacht krijgt. In mijn vrije tijd ben ik graag met voetbal bezig. Ik speel het spelletje graag zelf, 

kijk er graag naar en praat er graag over. Verder vind ik het heerlijk om gewoon gezellig samen te zijn 

met mijn gezin of vrienden. Het liefst met iets lekkers te eten en/of te drinken of om gewoon een 

spelletje te spelen. Nu ga ik eerst mijn periode op mijn huidige school goed afsluiten, zodat ik na de 

vakantie mijn focus volledig op jullie kan leggen. Ik heb in ieder geval ontzettend veel zin in deze 

nieuwe uitdaging! Heel veel succes en plezier de laatste schoolweken. We zien elkaar snel! 

Afscheid juffrouw Marleen 

Juffrouw Marleen wil zich de komende jaren gaan richten op haar ambitie om intern begeleider te 

worden. Op dit moment werkt Marleen één dag in de week als intern begeleider op de Vier 

Heemskinderen in Deursen/Dennenburg. Wij wensen Marleen veel succes met het invullen van haar 

ambitie en willen haar via deze weg van harte danken voor haar inzet op de Sint Lambertusschool en 

de Linde.  
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Nieuwe leerkrachten 2020-2021 

Juffrouw Letitia Poort is het afgelopen schooljaar op Sint Lambertus en Klim Op 

komen werken om kinderen te begeleiden die als gevolg van Corona een 

steuntje in de rug konden gebruiken. Letitia zal ook het komende schooljaar 

deze ondersteuning op de beide scholen blijven verzorgen.  

 

 

Meester Ton van de Rijdt begeleidt kinderen op de Linde die als gevolg van 

Corona een extra steuntje in de rug konden gebruiken. Ook het komende 

schooljaar zal Ton deze ondersteuning op De Linde blijven verzorgen. 

 

 

 

Reflectie op hoofdlijnen ambities 2020-2021 

 

Ambitie 1 
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Reflectie 1 
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Reflectie opbrengsten eindtoetsen groep 8 

 We zijn positief over de afname van Route 8 

 Er waren vooraf geen problemen met de geschiktheid van onze apparatuur of wifi-omgeving 

en ook tijdens de afname verliep dit goed 

 De teksten waren soms erg lang, door het werken op chromebooks stonden de teksten niet 

volledig in beeld waardoor het voor sommige leerlingen lastig was met scrollen 

 De toets sloot goed aan bij de behandelde stof, zowel bij taal als bij rekenen 

 Door de adaptiviteit van de toets hadden ook de zwakke leerlingen het gevoel dat ze de toets 

goed aan konden 

 Kinderen waren ontspannen 

 Dat er geen tijdsdruk was, werd door de kinderen als positief ervaren. 

 Zelf kiezen aan welk onderdeel je wilt werken, werkt positief voor de motivatie  

Leerkracht moet hierbij wel in de gaten houden dat leerlingen niet aan een lang onderdeel 

beginnen net voor de pauze  

 Fijn dat de resultaten zo snel binnen zijn! 

 Het gemiddelde van alle drie de scholen samen op 1F= 98,6% (landelijk gemiddelde = 96,4%, 

de signaleringswaarde is vastgesteld op 85%.  

 Voor 1S/2F is het gemiddelde van de drie scholen 63,7%. Landelijk is dit 62,2%. De 

signaleringswaarde ligt op 49,5%. Voor het komende schooljaar gaan we ook een schoolnorm 

vaststellen 

 



13 
 

 Eindtoetsen Cito juni 2021 groep 2 t/m 7 
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Reflectie Cito toetsen juni groep 2 t/m 7 

Het is erg lastig om conclusies trekken i.v.m. de kleine groepen op basisschool Sint 

Lambertus en basisschool De Linde. De resultaten van enkele leerlingen kunnen de 

gemiddelde groepsscores zowel positief als negatief beïnvloeden.  Vanuit deze context zien 

we met name in groep 5 op de Sint Lambertus en in groep 7 op de Linde een zorgvraag. Veel 

van de kinderen uit de betreffende groepen krijgen extra ondersteuning vanuit de 

beschikbaar gestelde NPO middelen. 
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Redzaamheidslezen 
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Reflectie Redzaamheidslezen 
Leerlingenaantallen (schooljaar 2020 – 2021)  
Groepen 3: 22  
Groepen 4: 30  
Groepen 5: 23   
Van de 75 leerlingen scoren 71 leerlingen boven de redzaamheidslijn.   
2 leerlingen scoren tussen de redzaamheids – en ernstlijn  
2 leerlingen scoren onder de ernstlijn.   

 

Ambitie 2 
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Reflectie 2 

 

 

Ambitie 3 
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Reflectie 3 

 

 

Ambitie 4 
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Reflectie 4 

 

 

Ambitie 5 

 

 

  e kwaliteitskaart is gemaakt maar blij  in ontwikkeling.

  eamtraject als posi e  ervaren,  jne begeleiding door Ilse  eelker.

  roepsbe oeken ook als pre g ervaren, is maar 1  geweest, eventueel door e en 

naar volgend jaar.

  olgend jaar samen lessen voorbereiden in bouwen. 

 In et van andere tekstsoorten om alle leesdoelen aan te bieden binnen 

 ieuwsbegrip blij  las g.  ri nta e op  eeslink,  idsweek  egrijpend  e en,  link 

le en. 

  egrijpend  e en lijkt s steemprobleem in  ederland aan het worden  
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Reflectie 5 

 

 

Ambitie 6 

 

 

  ader met indicatoren vastgesteld

  roces in werkgroep is posi e  ervaren.  e leden van de werkgroep werden gehoord 
door direc e en de leerkrachten geven aan op hun beurt gehoord te  ijn door de 
werkgroep.  ierdoor wordt het breed gedragen.

  osi e  is geweest dat we de methodes mochten uitproberen. Jammer is het geweest 
dat de presenta es van de twee methodes  o ver uit elkaar waren.

  erkgroep wordt volgend schooljaar voortge et. 

 Fa ta is a gevallen   eu e nu tussen  opontdekkers en  link  ge ntegreerde 
 aakvakmethode . 

  tart nieuwe werkwij e methodiek oktober    1
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Reflectie 6 

 

 

Ambitie 7 
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Reflectie 7 

 

 

Ambities 8, 9, 10a, 10b, 10c 
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Reflectie 8, 9, 10a, 10b, 10c 

 

                         

  erkgroepen  ijn duidelijker, er wordt meer gedeeld.  erkgroepen hebben een 
duidelijke opbouw, meer structuur. 

  mart doelen   eind vh jaar willen we...  

  p de e manier voort e en  

                            

 Fijn om al in september te weten wanneer je aan de beurt bent.  oede planning. 

  oersgesprek is nieuw voor ons.  oor het koersgesprek houd je een vinger aan de pols. 

  et ontwikkelgesprek houd je scherp. 

                  

  uidelijke op et  uis van  erkvermogen en laddergesprek.  ee  structuur en houvast 
 jdens het gesprek.  iermee doorgaan. 

  ijkwij er mag ook voortge et worden volgend jaar. 

  esprekken worden doorgaans als posi e  ervaren.  irec e is conse uent, transparant 
en daadkrach g.
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Ambitie 11 

 

 

Reflectie 11 
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Ambities 12, 13, 14, 15 
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Ambities en reflecties ICT  16, 17, 18, 19 
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