
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Datum:  15 maart 2019 
Betreft:  vervanging zwangerschapsverlof Rian 

 
 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 

Met deze brief wil ik jullie nader informeren over het zwangerschapsverlof van Rian en 
de vervanging van Rian gedurende haar verlof. 
 

Rian heeft het verzoek gedaan om met ingang van maandag 1 april 2019 met 
zwangerschapsverlof te mogen gaan. Dat betekent dat ze vanaf dat moment 

vervangen zal worden. Het verlof duurt dan tot de zomervakantie. 
 
In overleg met Debbie (duo-partner) en de personeelsfunctionaris van onze stichting 

heb ik gekeken wie voor deze zwangerschapsvervanging gevraagd kan worden, zodat 
de continuïteit en kwaliteit van het lesgeven in groep 4-5 gewaarborgd blijft. 

 
Inmiddels heb ik verschillende scenario’s bekeken en ben ik blij jullie te kunnen 
melden dat Romy Kuepers de vervanging van het zwangerschapsverlof van Rian gaat 

invullen. Romy studeert momenteel af in de bovenbouw op onze school, waardoor ik 
een positief beeld van haar kwaliteiten heb. Daarnaast is Romy bekend met de school, 

de collega’s en onze manier van werken. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we 
met Romy een geschikte vervangster hebben gevonden. 

 
De komende weken zal Romy in overleg met Rian en Debbie de overdracht praktisch 
vormgeven, zodat ze vanaf maandag 1 april goed voorbereid kan starten in groep 4-5. 

Eva is tot de zomervakantie ook nog aanwezig in de groep, omdat ze dan in de 
eindfase van haar afstuderen zit. Daarnaast heeft Debbie vanwege de organisatie in 

de groep haar werkdagen aangepast, waardoor zij aan het begin van de week gaat 
werken. Romy gaat dan de overige dagen invullen. 
 

De bezetting in groep 4-5 ziet er vanaf maandag 1 april 2019 als volgt uit: 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Debbie / Eva Debbie / Eva Debbie Romy Romy 

 
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je met mij contact opnemen. 

Verwachtende jullie voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik met vriendelijke 
groeten, 
 

 
Frank Kuilder, 

Directeur, 
OBS De Horizon. 

 
Aan  de ouder(s) / verzorger(s) van 
 

  de leerlingen uit groep 4-5 


