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Welkom! Dit is de eerste editie van onze maandelijkse nieuwsbrief. Vol nieuws, foto’s,
wetenswaardigheden en andere aan onze school gerelateerde zaken. Bijdragen van onze
lezers zijn van harte welkom. U mag uw suggesties, verhalen ,foto’s en leuke anekdotes
sturen naar Juf Ida ( ida.vanderpoel@innovo.nl ).
We beginnen met:

Kort Nieuws:
Pensioen Juf Elly:
Juf Elly van Spanje-Limpens zal in januari 2021 met pensioen gaan. We hebben haar grote
gedrevenheid , haar tomeloze inzet en haar flexibiliteit altijd zeer gewaardeerd en alle
leerlingen en medewerkers zullen haar enorm gaan missen. We hopen dat ze gaat genieten
van haar welverdiende rust en we wensen haar het allerbeste toe!
Juf Elly (66) heeft een indrukwekkende onderwijsloopbaan achter de rug. Zij vertelt ons daar
graag meer over:“
Op 18-09-1954 ben ik geboren in Hulsberg en daar ben ik altijd blijven wonen. Ik startte mijn
loopbaan op 1 augustus 1973 dan ook in mijn geboorteplaats , op de toenmalige
kleuterschool waar ik werd aangenomen als kleuterjuf.” herinnert zij zich “ Daar heb ik een
geweldige tijd gehad in een jong team met veel leeftijdsgenoten. Ook buiten de schoolzaken
deelden we veel samen. We gingen samen op stap , we vierden elkaars bruiloft en kregen
kinderen in dezelfde periode.”. Toen de lagere school en de kleuterschool werden
samengevoegd veranderde er het één en ander in de school: “De kleuterschool ging
langzaamaan anders werken. Er kwamen toetsen , werkbladen en meer vergaderingen. De
kleuterleidsters moesten een cursus gaan volgen om ook op de nieuwe bassischool les te
kunnen gaan geven. Op een gegeven moment kwamen we in Hulsberg samen met het
voormalige lagere school team in één gebouw te zitten.”
Het was even wennen aan dat grote team en de verschillende werkwijzen legt Elly uit: “Ik
ging ook lessen overnemen van collega’s in de midden- en bovenbouw ( toen nog klas 5, 6,
7 en 8 ) als zij een middagje vrij hadden. We groeiden geleidelijk naar één team , we vergaderden samen en we vierden de feesten samen, Ook dit vond ik een fijne tijd. Tijdens die
periode ben ik overgestapt van groep 1-2 naar groep 4. Vanwege een hernia werd het werken met kleuters moeilijk . Ik moest methode gebonden werken, veel toetsen en rapporten
maken. Weer even wennen maar al snel vond ik dit ook prima!” Het schoolgebouw verouderde en er kwam een grote verbouwing aan: “We werkten tijdelijk in een containergebouw
en keerden daarna weer terug naar de oude plek waar het heel mooi was geworden. We gingen nu ook werken op de zones. Helaas werd het leerlingenaantal minder en werd ik voor

één dag boventallig. Ik nam van twee collega’s gedeeltelijk de groepen 3 over en één dag
een bovenbouwgroep buiten Hulsberg . Dat was een drukke tijd met voorbereiden en bespreken van 3 groepen!”
Het jaar erna waren er nóg minder kinderen in Hulsberg en werd Elly volledig boventallig. Ze
ging weg uit Hulsberg na 41 jaar, met pijn in het hart “ Ik hoorde immers tot de “inboedel” zoals ze dat zeggen. Er volgde een periode van twee jaar waarin ik tijdelijk vaste groepen had
of verving door heel Limburg van groep 1 t/m 8. Ik heb heel veel geleerd van deze periode,
en ik ben breed inzetbaar geworden. Mijn mans gezondheid ging erg achteruit en de zorg er
om heen vergde veel van mij. Daarom heb ik 4 jaar geleden het besluit genomen om niet
meer als leerkracht te werken maar als onderwijsondersteuner. In die functie startte ik op
Cortemich. Een groot team in een groot gebouw ( waar ik in het begin nogal eens verdwaalde ) maar het voelde meteen goed. Af en toe verving ik een collega en was ik weer
leerkracht ( wat ik leuk vond en zodoende leerde ik de hele school kennen ). Het tweede jaar
kreeg ik een eigen groep kleuters, ook leuk. De laatste twee jaren heb ik heel veel leerkracht
gespeeld om collega’s te vervangen. Ik was de vliegende kiep , een uitdaging voor mij maar
“eens een juf, altijd een juf ! “

Elly van Spanje
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Procenten en Scores :
Uit de rapportage (die is gepubliceerd in 2019) van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) blijkt onder ander het volgende voor BS Cortemich in
Voerendaal in de laatste schooljaren:

Het percentage zittenblijvers vanaf groep 3 t/m 8 , voor de samengevoegde schooljaren
2016/2017 , 2017/2018 en 2018/2019 ligt voor Cortemich op 1%. Landelijk ligt dit percentage
op 2% dus in vergelijking met het landelijk gemiddelde blijven er op Cortemich minder
leerlingen zitten.

De schoolloopbaan van onze leerlingen ziet er volgens de NRO rapportage als volgt uit:
Vanaf groep 3 , voor de samengevoegde instroomcohorten 2010/2011, 2011/2012 en
2012/2013 , heeft 84% onvertraagd het basisonderwijs doorlopen. In vergelijking met de
voorspelde referentiewaarde (vrw) van 75% ligt dit percentage hoger.0% heeft een klas
overgeslagen (vrw is 1%) , 4% is blijven zitten (vrw is 8%) en 1% is naar het speciaal
onderwijs gegaan (vrw is ook 1%).

Hoe scoorden onze leerlingen op de eindtoets? De NRO vergelijkt onze school met alle
andere basisscholen in Nederland met dezelfde eindtoets ( Centrale Eindtoets) voor de
samengevoegde schooljaren 2015/2016 , 2016/2017 en 2017/2018. De gemiddelde
eindtoetsscore van Cortemich is hier 536. Deze gemiddelde eindtoetsscore ligt ongeveer
gelijk aan de voorspelde referentiewaarde en ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.
(Bron: rapportage 2019 NRO)

Continu Rooster:
Op verzoek van velen wordt onderzocht of het continu rooster haalbaar is en of het
eventueel komend schooljaar ingevoerd kan worden. 76 Procent van de ouders stemde voor
in de laatste enquête U hoort binnenkort meer hierover. (Bron: directie Cortemich)
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Sinterklaas Werkte Thuis:
De Goede Sint kon helaas dit jaar niet bij ons op Cortemich komen omdat hij net als iedereen zoveel mogelijk thuis moest werken. Dat viel de Goedheiligman niet mee zoals hij zei tijdens een live video- verbinding die mogelijk werd gemaakt door de techniek Pieten en onze
Sinterklaas werkgroep : “ Ik ben blij dat ik jullie allemaal toch even kon zien en spreken op
deze manier “ zei de Sint “ In het echt is alles natuurlijk veel leuker en fijner maar ik behoor
nu eenmaal tot de kwetsbare groep. Ik ben per slot van rekening al een paar honderd jaar in
dit vak en dan moet je extra op je gezondheid letten. Ik wil iedereen nogmaals mijn hartelijke
groeten doen en ik hoop dat ik jullie weer kan knuffelen op mijn volgende verjaardag.”

Wij willen de Sint en zijn Pieten hartelijk danken voor alle moeite en alle verrassingen. Ook
onze dank voor de prima organisatie door onze Sinterklaas werkgroep. Bedankt allemaal!

De heer Sint Nicolaas
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Even Voorstellen:
Juf Karin Lousberg – Groep 1-2 C
Naam: Karin Lousberg

Getrouwd met: Rob

Geboortedatum: 5 april 1961

Kinderen : Sam en Kas

Kerin Lousberg / foto’s IdavdPoel

Karin Lousberg (59) mag je gerust een oude rot in het onderwijsvak noemen want al
zo’n 36 jaar geleden studeerde zij af aan de Kleuterleidsters Opleiding School in
Heerlen ( ook wel bekend als de KLOS ).
“Tijdens mijn HAVO opleiding wist ik al dat ik het onderwijs in wilde gaan en zodra ik
het HAVO diploma op zak had schreef ik me in bij de KLOS. Ik had ook naar de
Pedagogische Academie kunnen gaan , die mensen opleidde tot leerkracht in de
toenmalige lagere school, maar ik koos voor de fijne sfeer en het speelse wat de
KLOS te bieden had.” vertelt Karin terwijl ze met een paddenstoeltje in het
herfsttafereel voor haar neus schuift. “ Een fantastische tijd heb ik daar gehad. In vier
jaar tijd leerde ik alles over de wereld van het jonge kind. Tegen de tijd dat ik
afstudeerde werd de KLOS geïntegreerd in de Pabo opleiding. Een totaal opleiding
voor de nieuwe basisschool waar KLOS en Pedagogische Academie samen

kwamen. Om in het nieuwe basisonderwijs te mogen werken moesten de
afgestudeerde KLOSSERS een applicatiecursus volgen. Dat heb ik gedaan.”
Na haar opleiding werkte Karin enige tijd bij een peuterspeelzaal in Welten tot zij in
1985 reageerde op een vacature bij BS Dammerich in Voerendaal. Ze kon op 1
maart beginnen..
“Dammerich heet inmiddels Cortemich en ik ben er nog steeds” lacht ze “Ik heb altijd
groep 1-2 gehad en zou niet anders meer willen. Het past bij mij, vooral het spelend
leren. In al die jaren zijn er veel vernieuwingen geweest en ik heb veel cursussen
gevolgd maar één ding blijft staan als een huis , het kind moet centraal staan.
21 jaar geleden begonnen wij al met de niet vastomlijnde methode ‘Speelplezier’. In
deze methode wordt alles aan elkaar verbonden door middel van spel. Heerlijk
werken. Zo zijn we bijvoorbeeld heksen in een bos. Ik heb een toverblaadje en gooi
dat in een pan ..en dan… draait alles rondom dit thema. Elke activiteit. Zinvol en
betrokken. Vroeger was alles klassikaal en nu met de methode ‘Anders Organiseren’
sparren we samen en helpen we elkaar .We werken met dezelfde planborden en op
dezelfde manier. We geven kinderen zelf eigenaarschap , we moedigen ze aan hun
talent te gebruiken.. Ik ben lyrisch hierover en zou nooit meer terug willen naar het
klassikale. Mijn grootste wens is dat de kwaliteit zo blijft in de onderbouw.
Wat me zorgen baart is het tekort aan leerkrachten en de daardoor ontstane grote
werkdruk. Daar ben ik wel ongerust over. En wat zeker ook veranderd is in de
afgelopen jaren is de inspraak van de ouders. Die wordt steeds groter en dat pakt
veelal positief uit.
Al met al ga ik nog steeds fluitend naar mijn werk in de ochtend, het contact met de
kinderen, die gezichtjes ..dat is goud waard.”

Karin Lousberg / foto’s IdavdPoel
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Even Voorstellen:
Juf Kirsten Vankan – Groepen: 6-7
Naam: Kirsten Vankan

Getrouwd met: Rick

Geboortedatum: 22 oktober 1989

Kinderen : Lars

Kirsten Vankan /Foto’s IdavdPoel

Ze was één van de eerste onderwijsondersteuners binnen Cortemich want al vanaf
2018 werkt Kirsten Vankan (31) op onze school : “Toen ik in 2018 de vacature van
Innovo las waarin zij vroegen om een onderwijsondersteuner op één van hun
basisscholen heb ik direct gesolliciteerd.” vertelt Kirsten “ Deze baan leek me heel
goed bij mij passen en ik was dan ook blij toen ik werd aangenomen hier bij
Cortemich”.
Inmiddels kent iedereen juf Kirsten die in de afgelopen jaren ervaring heeft op
gedaan in alle groepen van de school. Nu werkt zij voor het tweede jaar bij de
bovenbouw in de groepen 6-7 waar zij drie dagen in de week te vinden is. Voordat ze
bij ons terecht kwam timmerde Kirsten al aardig aan de onderwijsweg:

“In 2008 heb ik mijn VWO opleiding afgerond aan het Stella Maris college in
Meerssen. Daarna ben ik Pedagogische Wetenschappen gaan studeren aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik studeerde daar af in 2014 en heb vervolgens tot
2018 gewerkt in het Middelbaar Onderwijs waar ik middelbare scholieren begeleidde,
Maatwerk zou je dat kunnen noemen. De overstap naar het Basisonderwijs heb ik
genomen omdat dat me toch meer aantrok , het leek me leuker en dat blijkt het nu
ook te zijn. Ik ben hier op mijn plek.”
Als onderwijsondersteuner geeft Kirsten zorg op maat aan leerlingen bij bijvoorbeeld
taalopdrachten of rekenwerk. Ze werkt met groepjes kinderen ,of één op één met een
leerling, op de ‘zone’ (dat is de brede gang die tussen de klaslokalen ligt ) en geeft
de leerlingen de extra aandacht die nodig is. De kinderen kunnen ook zelf om die
extra aandacht vragen door hun naam in te vullen op de inschrijflijst die in de lokalen
hangt.
“Cortemich is een fijne dynamische school waar het onderwijs niet stil staat. Ik vind
het geweldig om als het ware mee te groeien met een kind , je volgt het groeiproces
van een leerling en je ziet met eigen ogen wat je bereikt. Het is geen los zand en dat
geeft voldoening. De werksfeer binnen Cortemich is prettig en ik heb leuke collega’s.
Kortom , het bevalt me hier helemaal goed.
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Even Voorstellen:
Juf Susanne Gotzhein – Groep: 5 (2 dagen) flexibel (2 dagen)
Naam: Susanne Gotzhein

Getrouwd met: Rob

Geboortedatum: 18-08-1972

Kinderen : Lani, Finn, Kian en Viktor

Susanne Gotzhein/Foto’s IdavdPoel

Suzanne Gotzhein (48) heeft niet altijd in het onderwijs gewerkt: “ In 1990 behaalde
ik mijn VWO diploma aan het Bisschoppelijk College in Sittard ” vertelt zij “ En direct
daarna begon ik aan een studie Italiaanse Taal - en letterkunde. Dat leek me erg
leuk maar uiteindelijk bleek het niets voor mij te zijn. Mijn toenmalige partner had een
eigen zaak en ik besloot met hem samen te gaan werken. Dat beviel me goed. We
hadden een zaak in Maastricht en een vestiging in Amsterdam. In 2003 ging mijn
oudste dochter voor het eerst naar de basisschool en zij bracht mij op het idee om
weer te gaan studeren ” lacht ze bij de herinnering “ Ik begon een deeltijd studie aan

de Pabo in Sittard waar ik in 2007 afstudeerde. Meteen daarna behaalde ik mijn
gymbevoegdheid.”
Aansluitend werkte Susanne 5 jaar als vervangster op basisscholen in Maastricht wat
haar ,naast de drukte in haar groeiende gezin , uiteindelijk te veel werd. Ze vond een
baan als coördinator certificering bij het Bevolkingsonderzoek Zuid waar zij 8 jaar
bleef werken. In 2019 las zij via de school van haar dochter Viktor een Isy bericht van
Innovo waarin zij om leerkrachten vroegen :
“Ik solliciteerde en kreeg een baan bij BS Cortemich. Ik werk hier 2 dagen in de week
in groep 5 en 2 dagen in de week als flexibele kracht. Dan val ik in voor afwezige collega’s door de hele school. Ik heb leuke collega’s zoals bijvoorbeeld juf Ilona die samen met mij deze groep 5 draait. Ik moest echt inkomen want er komt heel veel bij
kijken. En door collega’s zoals zij is dat gelukt. Daar heb ik veel aan.”

Susanne Gotzhein/Foto’s IdavdPoel
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Even Voorstellen:
Meester Gem Schütz – Groep 2-3D
Naam: Gem Schütz

Partner: Andrea

Geboortedatum: 25-11-1991

Woonplaats : Brunssum

Gem Schütz/Foto IdavdPoel

Vanuit zijn kleurrijke lokaal in Cortemich vertelt Gem meer over zichzelf: “”Nadat ik in
2018 afstudeerde aan de Nieuwste Pabo in Sittard ben ik in 2019 , na een aantal
vervangingen , terecht gekomen op Cortemich.om Juf Lieke te vervangen die met

zwangerschapsverlof ging. Ik kon mijn geluk niet op want ik had nu een vaste groep
(2-3) in mijn geliefde leeftijdscategorie en het was fulltime. Al snel werd ik benaderd
door de directie ; er zou een 2-3 klas bijkomen in het nieuwe schooljaar en de vraag
was of ik het zag zitten om deze groep te draaien. Dat wilde ik en we zijn nu alweer
bijna twee jaar verder.”
Gem legt uit wat hij zo leuk vindt aan deze leeftijdscategorie:” De manier van leren is
geweldig. Rondom de belevingswereld van jonge kinderen zijn tal van activiteiten te
bedenken en de methodes waar wij mee werken sluiten hier goed op aan. Ook vind
ik het belangrijk dat leerlingen hun talenten mogen ontplooien. Zo krijgen ze meer
zelfvertrouwen en plezier in school.
Ook hou ik van een korte lijn naar de ouders toe, zij kunnen mij ook helpen als
leerkracht en andersom. Als je weet wat er speelt bevordert dat de ontwikkeling
ontzettend. “ In Cortemich wordt veelal gewerkt in Units en iedere leerkracht neemt
zijn eigen talenten mee : “ Op deze manier is het onderwijs goed afgestemd” vindt
Gem “ Zeker toen ik net begon op Cortemich heb ik heel veel van mijn collega’s
mogen leren. En ik leer nog steeds verder. Zo ben ik bijvoorbeeld nu de
gymopleiding aan het volgen zodat ik straks aan alle groepen gymles mag geven.
In mijn vrije tijd voetbal ik ,zowel op het veld als in de zaal, en verder ben ik dol op
muziek. Ik speel al piano sinds mijn 8ste en ik speel en luister het liefs Top40 muziek.
Maar het mooiste is toch de voldoening die ik krijg op mijn werk van de kinderen. Een
lach op iemands gezicht toveren, een complimentje geven en krijgen en elkaar
verder laten ontwikkelen…..dat kan je niet alleen , dat doe je samen.”

Gem Schütz/Foto IdavdPoel
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Team Cortemich wenst jullie allemaal
fijne Kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2021 !

Fijne vakantie !

