Beste ouder(s)/verzorger(s),

Omdat ik nieuw ben op de School met de Bijbel, wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Heidi van
Leersum, Intern Begeleider. Sinds september 2016 ben ik werkzaam op onze school. In mijn werk
houd ik me onder andere bezig met de zorgleerlingen op school, het beleid omtrent de zorg en het
begeleiden van leerkrachten. Samen met juf Corrie Aalberts neem ik deze taken op me. We hebben
de klassen verdeeld. De groepen 1, 1/2, 3a, 3b, 6 en 8 vallen onder mijn hoede. Samen met de
leerkrachten, de directie en het bestuur proberen we er zo goed mogelijk voor te zorgen dat uw kind
zich kan ontwikkelen. Door mijn ondersteuning ‘achter de schermen’ zal ik daaraan een bijdrage
leveren. Maar, zorgen voor uw kind doen en kunnen we natuurlijk niet alleen! We hebben u als
ouder/verzorger daarbij hard nodig. Schroom daarom niet om een keer binnen te komen lopen voor
een kennismaking, gesprek of vraag. U kunt mij meestal op dinsdag en woensdag vinden in ‘de
paarse kamer’. Soms werk ik op maandag, omdat ik ook de IB-opleiding doe, samen met Corrie.
Één keer in de maand gaan we naar De Driestar in Gouda. Daar denken we bijvoorbeeld na over de
beste manieren van toetsen en de ouderbetrokkenheid, maar ook over de nieuwste ontwikkeling van
passend onderwijs.
Ik woon in Best, bij Eindhoven. Naast mijn werk in Gameren, ben ik ook IB-er op de School met de
Bijbel De Zaaier in Hedel. Hiervóór heb ik de HBO opleiding Pedagogiek gedaan. Door mijn stageervaring als Intern Begeleider ben ik geraakt door het beroep. Ik vind het mooi om anderen te helpen
bij de problemen die ze ervaren en ik krijg er energie van als ik daarin slaag. De ontwikkeling van
kinderen is een prachtig iets om te volgen en ik zet me er graag voor in dat de kinderen alle
mogelijkheden krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.
Samen met mijn collega’s, de kinderen en met u, hoop ik er een mooi jaar van te maken!

Met vriendelijke groet,

Heidi van Leersum
heidi@schoolgameren.nl

