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Zwolle, 9 november 2021 

 

Betreft: vervanging mevrouw Overman 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de klassen JC, 4b, 4c, 4d, 4cam2, 4cam7, 5a en 

5b, 

 

In deze brief informeer ik u over de lessen Engels en Cambridge van mw. Overman. Zoals u 

wellicht van uw zoon/dochter begrepen heeft, verandert er het één en ander in de lessen van 

mw. Overman in verband met haar zwangerschap.  

 

Na de tweede toetsweek zal mw. Overman niet meer op school zijn om de lessen fysiek te geven. 

De GGD adviseert zwangere vrouwen die in het onderwijs werken vanaf 28 weken zwangerschap 

op afstand te werken omdat zij een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden, 

zwangerschapscomplicaties te ontwikkelen, wanneer ze besmet raken met COVID-19. Het 

advies geldt ook voor gevaccineerde zwangere vrouwen. Wij volgen dit advies op en dus zal mw. 

Overman de lessen van een aantal klassen vanuit huis geven. Een aantal andere klassen zal 

overgenomen worden door collega’s. Voor de online lessen hebben we onderwijsassistenten 

gecontracteerd die bij de klas aanwezig zijn, wanneer mw. Overman vanuit huis les geeft. Voor 

de periode van 17 november t/m 24 december ziet het er als volgt uit: 

 

Klas(sen)  Onderwijsvorm 

Jong Celeanum Wordt overgenomen door mw. Garcia 

4d Wordt overgenomen door mw. Van Overveld 

4b, 4cam2, 4cam7, 4c, 

5a, 5b 

Online lessen in de klas, geassisteerd door een onderwijsassistent 

 

Na de kerstvakantie gaat mw. Overman met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij zijn bezig 

met het vinden van een geschikte vervanger. Voor Jong Celeanum en klas 4d geldt dat de 

vervanging gelijk blijft aan hetgeen hierboven is beschreven. Voor de overige klassen zoeken we 

naar een nieuwe collega. Zodra bekend is wie deze vervanging in gaat vullen, zullen we u 

hierover informeren. Mw. Overman zal haar werkzaamheden halverwege mei 2022 grotendeels 

weer hervatten. In de loop van het jaar wordt duidelijk welke vervanging er ook na mei 2022 

eventueel gecontinueerd wordt.  

 

Ik hoop dat u zo voldoende bent geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog 

vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

A.F.M. Boks 

conrector bovenbouw 

aboks@celeanum.nl 


