
 

 

 

Op school zijn er diverse medewerkers die zich bezighouden met de zorg voor de leerlingen. Hieronder 

kunt u lezen bij wie u terecht kunt om uw vragen te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de bovenstaande teamleden, zijn er ook nog een intern begeleider en Kanjercoördinator werkzaam 

op school. Het zou kunnen dat in overleg met u wordt afgesproken om een van hen bij het gesprek te 

betrekken om mee te denken en te adviseren.  

 

 

U kunt contact opnemen met de 

leerkracht van uw kind. 

Binnenlopen (ná de lessen), bellen (071 

40 82215) of mailen (zie gegevens in 

het Ouderportaal) is mogelijk. 

 
U kunt binnenlopen op het 

inloopspreekuur van het Jeugd- 

en Gezinsteam (JGT). Linda 

Ouwehand is elke maandag van 

8.15 tot 8.45 uur aanwezig om 

uw vragen te bespreken. 

Wanneer u dat wilt, kan ook juf 

Ella van Delft bij het gesprek zijn. 

 

 

U kunt contact opnemen met juf Rienkje 

Riemersma.  

 

 

 

externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl  
U kunt contact opnemen met de directie van 

school: Rik Dobbinga of Henk-Jan Glasbergen. 

071 40 82215 

 

U heeft een vraag over de leerontwikkeling of het 

welbevinden van uw kind. Of u heeft een (praktische) vraag 

over een klassensituatie.  

 

U heeft een vraag of suggestie met betrekking tot 

het algemene schoolbeleid. Of u heeft een klacht 

over de gang van zaken. 

 

U heeft een vraag over het opvoeden of opgroeien 

van uw kind. Of u ervaart een probleem met uw kind 

en u twijfelt of daarbij specialistisch hulp nodig is.   

 

U heeft een vertrouwelijke vraag met betrekking tot 

een incident en wilt advies van iemand met 

geheimhoudingsplicht. 

 

Juf Ella van Delft is de intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg op school. Ze staat 

leerkrachten en ouders bij wanneer er zorgen of vragen zijn rondom de ontwikkeling. Ook 

onderhoudt zij de contacten met alle externe instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de 

leerlingen. | e.vandelft@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 

Juf Roelfien Feijen is de coördinator van de Kanjertraining, de methode die in alle groepen 

gebruikt wordt om aan een positieve groepssfeer te werken. Ook wanneer er sprake is van 

pestproblematiek kan zij vanuit haar deskundigheid meedenken en advies uitbrengen. 

r.feijen-booy@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

 

info@julianaschool.pcborijnsburg.nl  

Zo nodig wordt u 

doorverwezen naar de 

vertrouwenspersoon 

van de GGD:  

088 - 308 33 42 of  
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