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Themabrief Organisatie 2021-2022 07-06-2021    

Geachte ouders / verzorgers, 

 

Met deze themabrief informeren wij u over de organisatie voor het volgende schooljaar (2021-2022). Twee weken 

geleden is de groepenindeling besproken en goedgekeurd in de MR.  

 

Van 14 naar 15 groepen 

Vanuit het ministerie worden de komende jaren extra gelden vrijgemaakt om de zogenaamde corona-

achterstanden in te halen; het Nationaal Programma Onderwijs. De afgelopen periode is er in samenspraak met 

de MR en het team een plan gemaakt voor de inzet van deze gelden. Wij hebben er onder andere voor gekozen 

om de groepen te verkleinen. In de praktijk betekent dit dat we de komende jaren gaan werken met 15 groepen 

in plaats van 14 groepen.  

 

Lastige getallen 

In ieder leerjaar zitten tussen de 40 en 45 leerlingen. Dit is voor de groepenverdeling een lastig aantal, omdat we 

hier net niet overal twee groepen van kunnen maken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kleine groepen in 

de onder- en middenbouw op de langere termijn het meest effect hebben. We kiezen er daarom bewust voor om 

de groepen tot en met groep 6 enkel te houden en om in de hogere groepen te gaan combineren.  

 

Extra ondersteuning in de bovenbouw 

In de groepen 7 en 8 zetten we extra ondersteuning in. De ene week zal er twee dagen in de week een leerkracht 

extra zijn en de andere week drie dagen. Op deze manier ontstaat er meer ruimte om groepen te splitsen en te 

mixen, zodat er in kleinere groepen gewerkt kan worden.  

 

Samenstelling groepen 6, 7 en 8 

- De kinderen van de groepen 5 krijgen allemaal een formulier mee naar huis, waarop ze 4 namen mogen aangeven 

bij wie ze in de klas willen komen. We streven ernaar dat de kinderen bij 2 kinderen in de klas komen die ze 

opgeven.  

- De kinderen van groep 6a en 7b vormen volgend jaar samen groep 7b/8a. We kiezen ervoor om dit niet te gaan 

husselen, omdat we denken dat deze combigroepen qua niveau en samenstelling goed bij elkaar passen en we 

zien er een meerwaarde in dat er een verschuiving plaatsvindt tussen oudsten-jongsten. 

 

Vooruitblik 

We willen de komende jaren aan deze groepenindeling blijven vasthouden. In de onder- en middenbouw enkele 

groepen en in de bovenbouw combinatiegroepen. Gevolg van deze vaste groepenindeling is wel dat we nu en in 

de toekomst de kinderen in de bovenbouw vaker moeten husselen. We denken dat we op deze manier de grootste 

onderwijskwaliteit kunnen bieden. Bij het husselen van de groepen volgen we uiteraard altijd een zorgvuldige 

procedure.  

 

Drie nieuwe leerkrachten 

Door het naderende afscheid van Jannie Wielink en de nieuwe vijftiende groep, moesten we op zoek naar maar 

liefst 3 nieuwe collega’s. Ik ben blij u te kunnen melden dat we hierin zijn geslaagd. Marijke van der Laan, Karlien 

van Rijn en Teun Vermeer zullen vanaf komend schooljaar ons team komen versterken. Zij zullen zich op een later 

moment nader aan u voorstellen.     
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Groepenindeling 2021-2022 

In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de groepen het volgende schooljaar zijn ingedeeld en in welke groep 

de leerkrachten zijn ingezet. Mocht u het gezicht bij de naam missen, op de voorpagina van onze website vindt u 

onderaan een koppenfoto.  
 

GROEP MA DI WO DO VR  GA 
BB 
PB 
MB 
JB 
IC 
PE 
FH 
AJ 
LJ 
IK 
ML 
SL 
CM 
TP 
KR 
GS 
WU 
RV 
GV 
TV 
MV 
LW 
JZ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Gea Akker 
Betty Bennink 
Paula Blaauw 
Marga Bosman 
Jacqueline Bouma 
Inge Coehoorn 
Patricia Ensing 
Frank van Hiel 
Anke de Jonge 
Lian de Jonge 
Ilona Koning 
Marijke van der Laan 
Suzanne van der Laan 
Carolien Meiborg 
Thérèse Posthumus 
Karlien van Rijn 
Gretha Smallenbroek 
Wyni Ubels 
Renate van der Velde 
Grietje van Veldhuizen 
Teun Vermeer 
Marleen de Vries 
Laura Wielsma 
Jolanda Zomer   

1/2a SL JB JB JB/SL1 SL  

1/2b LJ WU WU WU WU2  

1/2c GA GA TP GA GA2  

1/2d  TP TP GS GS GS  

3a  LW LW RV RV LW3  

3b  PB PB PB PB RV3  

4a  MB MB KR KR KR  

4b  CM CM ML CM CM  

5a  AJ AJ AJ IC IC  

5b TV TV TV TV TV  

6a  ML ML PE PE PE  

6b  JZ JZ JZ JZ JZ  

7a  IK-GV GV GV IK IK  

7b/8a MV BB-MV BB BB BB 

 
8b FH FH FH FH FH/MV4 

      

 

Naam  Functie / taak M D W D V 

Bart van Bergen Directeur      

Inge Coehoorn ICT / Ontdeklab       

Ypie Duursma Vakdocent lichamelijke opvoeding      

Heleen van der Donk Intern begeleider       

Suzanne van der Laan  Onderbouwcoördinator      

Antje Maris Administratie      

Lammert Meek Conciërge      

Harry Oolders Vakdocent lichamelijke oefening      

Paulien Schrijver Plusklas / onderwijsassistent      

Mariken Slof Onderwijsassistent      

 

Toelichting 

 De kinderen worden als volgt verdeeld over de groepen; 

o De kinderen in de huidige groepen 2a, 2b, 2c en 2d (uitgezonderd kinderen die de kleuterperiode gaan 

verlengen) worden verdeeld over de groepen 3a (2b en 2c) en 3b (2a en 2d).  

o De kinderen in de huidige groepen 3 en 4 schuiven door; 3a » 4a | 3b » 4b | 4a » 5a | 4b » 5b 

o De kinderen in de huidige groepen 5 worden opnieuw verdeeld over twee groepen; 5a en 5b (/6a) » 

6a en 6b 

o De kinderen in de huidige groepen (5b/) 6a en 7b (/8a) worden samengevoegd; 6a en 7b » 7b / 8a 

o De kinderen in de huidige groepen 6b en 7a schuiven door; 6b » 7a | 7a » 8b    

 Ad1 : Jacqueline Bouma en Suzanne van der Laan staan afwisselend op dinsdag voor groep 1/2a. 

 Ad2 : Wyni Ubels en Gea Akker hebben gedurende het schooljaar nog een aantal dagen extra vrij i.v.m. 

‘duurzame inzetbaarheid’ (term in de CAO-PO).  

 Ad3 : Binnen de groepen 3 wordt regelmatig groepsdoorbroken gewerkt, waarbij de leerkrachten met elkaar 

de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen in beide groepen. Laura Wielsma en 

Renate van der Velde staan vanwege deze reden afwisselend op vrijdag voor groep 3b.  

 Ad4 : Frank van Hiel heeft om de week op vrijdag vrij, Marleen de Vries zal hem op deze dag vervangen. De 

andere week zal Marleen ondersteuning verlenen in de bovenbouw.  
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Wisselmiddag 

Net als anders wordt er een zogenaamde 'doorschuifmiddag' (wisselmiddag) georganiseerd; we doen dit op 

woensdag 30 juni van 13.00 uur tot 14.00 uur. Op deze middag gaan alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 én alle 

nieuwe kinderen die op school komen een middag kennismaken in de setting van het volgende schooljaar; in het 

nieuwe lokaal, bij hun nieuwe klasgenoten, bij de nieuwe leerkracht(en) etc. De groepen 8 hebben deze middag 

vrij.  

 

Plattegrond 

Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we de verschillende groepen verdelen over het schoolgebouw. 

We hebben een ontzettend mooie jas, maar hij gaat wel steeds een beetje strakker zitten. We moeten gaan kijken 

hoe we de verschilllende ruimtes zo efficient mogelijk in kunnen blijven zetten. Zodra we de plattegrond voor het 

komend schooljaar in kaart hebben, stellen we u hier uiteraard van op de hoogte. 

 

Tot slot wil ik nog met u delen dat wij blij zijn met hoe we het plaatje voor het komend schooljaar hebben kunnen 

invullen. U zult begrijpen dat dit niet van vandaag op morgen georganiseerd is. Het is een langdurig traject 

geweest, waarin we met elkaar de voors en tegens hebben afgewogen. Mede door de inzet van de extra gelden is 

het gelukt om aan heel veel ‘voors’ tegemoet te komen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor 

ik het graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bart van Bergen 
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