
Dag ouders, 

  

Elk jaar rond deze tijd informeren we u over de formatie voor komend jaar. Deze keer doen we het in één keer: welke groepen gaan we vormen én welke 

groep heeft welke leerkracht. Elk jaar is dit een proces waarin we veel factoren meewegen. De plannen zijn doorgesproken met de MR, en hebben 

instemming van de MR. We zijn blij dat we u dit totaalplaatje kunnen presenteren.  

Is het perfect? Nee, maar we zijn ervan overtuigd dat dit het optimaal  haalbare is! 

Er zijn komend schooljaar ongeveer net zoveel uren voor personeel beschikbaar als het huidige schooljaar.  

Op basis hiervan hebben we eerst de groepen verdeeld. We kunnen komend jaar opnieuw 7 groepen vormen, op een vergelijkbare manier als dit schooljaar. 

Dit vind u in het eerste schema hieronder. 

 

1. VERDELING GROEPEN 
Leerjaar aantal kinderen te vormen groepen opmerkingen 

Instap tot 17 Instap 

 J&J groep 

17? 3 dagen per week (ma-di-do) 

Kleuters jan-feb-mrt komen eerst bij Kikkers of 

Vogels, vanaf 1 april start een extra kleutergroep  

(ook ma-di-do) 

1 26 Kikkergroep 25 Heterogene groep 1/2 

2 23 Vogelgroep  25 Heterogene groep 1/2 

3 32 Groep 3 32  

4 23 Groep 4 23  

5 25  Groep 5 25   

6 29 Groep 6 29  

7 16      

8 15 Groep 7-8 31  3x morgen gr 7-8 splitsen (ma-wo-do) 

NB Werkelijke aantallen nog niet definitief 

NB uren IB, uren directie blijven gelijk, uren ondersteuning kleuters iets minder omdat de vrijdagmorgen/kleuters afvalt, dat 

was voor 1 jaar ivm grootte vrijdaggroep.  

Nog wel ruimte voor wat assistentie extra, we willen hieruit ook groep 3 extra ondersteunen. 

 

 

 



TOELICHTING GROEPENVERDELING 

Op 1-10-16 hadden we 172 leerlingen, op 1-10-17 komen we uit rond de 

185. We groeien dus wel, maar lang niet genoeg om 8 groepen te vormen.  

Voor het huidige schooljaar konden we nog wat ‘oude middelen uit 

eerdere jaren’ inzetten, voor komend schooljaar hebben we dat veel 

minder. 

Voor de middenbouwgroepen 3-4-5-6 ligt de keuze voor de hand, met 

deze aantallen kunnen dit enkele groepen worden.   

Voor de onderbouw en de bovenbouw zijn er meer overwegingen die ik 

hieronder beschrijf. 

 

SCHOOLTIJDEN KLEUTERS 

We gaan de schooltijden aanpassen voor de kleuters 

Komend jaar gaan we beginnen om de schooltijden op vrijdag gelijk te 

trekken tussen jongste en oudste kleuters.  

De jongsten mogen op vrijdagmorgen ook naar school komen. Want we 

merken dat het lange weekend (vr-za-zo) nadelig is voor hun leren. Meer 

lesuren voor de 1-tjes geeft meer regelmaat als ze 4x per week naar 

school kunnen komen.  We gaan dit niet in 1x invoeren. 

Hoe gaat vanaf schooljaar 18-19 hun schoolweek eruit zien?  

Oudsten en jongsten komen allemaal op vrijdagmorgen,  en zijn beiden ’s 

middags vrij. In een schooljaar maken beide groepen dan ruim 1 u extra 

pw meer dan in het huidige model. Op termijn zouden we daarmee groep 

3 een aantal vrijdagmiddagen per jaar vrij kunnen gaan geven.  Dit besluit 

volgt later. 

Komend schooljaar 17-18 wordt een overgangsjaar.  

Omdat de huidige groep 1 dit schooljaar op nog vrijdag vrij was, moet 

deze jaargang uren ‘ inhalen’ en kunnen we hen nog niet komend jaar op 

vrijdagmiddag vrij geven. Op vrijdagmiddag vormen zij als oudste kleuters 

samen ‘de vrijdaggroep’. Dit is niet heel gelukkig, maar kán wel voor een 

jaar. Daarbij: deze 5-jarigen zouden een dagdeel per week verlof kunnen 

krijgen, deze middag is op die manier niet persé voor hen verplicht.  

Een jaar om te wennen. 

Voor ouders kán het een logistieke uitdaging gaan betekenen, kleuters  

om 12.15 u ophalen, en oudere kinderen om 15.15 u. Dat realiseren we 

ons.  Maar we vinden de voordelen voor de kinderen zwaarder wegen. 

Daarom is het goed dat komend jaar een overgangsjaar is, dat geeft nog 

even tijd: 

-Komend jaar komt voor de 1-tjes de vrijdagmorgen erbij, als dit voor hun 

ouders logistiek lastig is, hoeven ze niet perse te komen. 

-Voor de 2-tjes is de vrijdag voor 1 jaar nog een hele dag: ook hun ouders 

hebben een jaar de tijd om er iets op te verzinnen. 

Vanaf schooljaar 18-19 gaat het voor het eerst voor ouders gevolgen 

krijgen voor het halen van kinderen om 12.15 u. En vanaf dan scheelt het 

wél een dag in het broodroosteren voor deze groepen. ;)    

U heeft dus een jaar de tijd om te bezien of en hoe u met elkaar kunt 

meerijden, of dat bijvoorbeeld werktijden aanpassen een oplossing kan 

zijn. En we kunnen kijken of BSO iets kan betekenen op zo’n 

vrijdagmiddag.   

Verdeling kleuters   

Alle nieuwe kleuters zijn verdeeld over de Kikker- en de Vogelgroep. Bij 

deze verdeling is rekening gehouden met een aantal factoren. We letten 

op bestaande vriendschappen, we zorgen voor een evenwichtige 

verdeling. En zo mogelijk voorkomen we dat broertjes of zusjes bij elkaar 

in de groep komen. 

 

In de bijlage vind u de verdeling van de twee kleutergroepen. We hebben 

rekening gehouden met allerlei factoren: bestaande vriendschappen, 

broertjes/zusjes, en bijvoorbeeld twee evenwichtige groepen vormen. 

 

 

 

 

 



BOVENBOUW 

We hebben geëvalueerd hoe het dit jaar gelopen is in de huidige 6-7. We 

zien dat de resultaten prima zijn dankzij de extra aandacht op die 3 

morgens dat de groep gesplitst is. En we merken aan de kinderen dat ze 

gewend zijn geraakt aan het ritme van samen en apart. De leerkrachten 

merken dat ouders tevreden zijn met deze formule en met de extra 

aandacht voor individuele kinderen. Op basis daarvan lijkt het ons het 

beste om gr 6-7 als combi intact te laten en hen samen door te schuiven 

naar gr 7-8.   

Let wel: perfect is het niet. We zien ook de nadelen. De kinderen van (nu) 

6 hebben volgend jaar (dan 7) weer 3 leerkrachten. En groep 8 is volgend 

jaar niet ‘een enkele 8’. We realiseren ons dat dit ook als tegenvaller 

ervaren kan worden.  

Tegelijk kán het qua aantallen niet anders.  En ouders en kinderen van 6-7 

zullen het hebben zien aankomen.  Op de ouderavond in het najaar heb ik 

het ook als logische optie voor komend jaar aangekondigd.  

We zullen opnieuw 3 morgens de groepen uit elkaar halen, zo kan er meer 

aandacht zijn voor individuele leerlingen. We willen dit ma-wo-do gaan 

doen (dat was dit jaar ma-di-do) zodat de leerkracht die begin van de  

week hele groep heeft, óók meer tijd de ‘hele groep’ heeft en er 

makkelijker een band mee kan opbouwen. Daarbij zal de leerkracht van 

groep 6, met de groep meegaan naar 7, voor hén blijft dát dan een 

bekend gezicht.  

We zullen daarbij extra ruimte bieden:  bij kamp van gr 8 zal gr 7 een paar 

dagen hun  ‘eigen leerkracht’  hebben. En  rond afscheid en musical 

kunnen we in overleg een aantal dagdelen extra ruimte geven voor groep 

7 zodat groep 8 dán even alleen 8 kan zijn.  

 

 

 

PERSONELE VERDELING 

Ook de personele invulling is rond, dit vind u in het tweede schema. Een aantal leerkrachten blijven hetzelfde leerjaar houden, anderen krijgen een ander 

leerjaar.   

  



 

  

welke groep heeft welke leerkracht?                 

  mamo mami dimo dimi wo domo domi vrmo vrmi 

instap ?? apr-juli apr-juli apr-juli apr-juli   apr-juli apr-juli     

gerrie wattel kikker kikker kikker kikker   kikker kikker     

henrike de ruiter               kikker   

janita visch vogel vogel vogel vogel           

annelies veen           vogel vogel vogel inhaal2 

harriet massier 3 3 3 3           

jacolien linde         3 3 3 3 3 

henriette de vries 4 4 4 4   4 4 4 4 

enkina jongeling     4     

ilja van noort         5 5 5 5 5 

annelies van der sluis 5 5 5 5           

Ineke van turennout 6 6 6 6 6 (50%)         

martine kuyper         6 (50%) 6 6 6 6 

jantine borreman 7       7 7       

bert eefting         8 8 8 8 8 

margreet knol 8 8 8 8           

marieke reijersen v buuren 4 u kleuters 4 u pass ond               

annette hildering     IB IB   IB en verv plusgr     

erik jan aalbers dir dir     dir dir dir dir   



TOELICHTING 

• Voor een groot deel blijven de duo’s gelijk, er is een kleine wissel 

in dagdelen tussen juf Gerrie en juf Henrike. Verder zal juf 

Jacolien Linde deel blijven uitmaken van ons team, zij zal met juf 

Harriet groep 3 gaan doen. Als juf Harriet met 

zwangerschapsverlof gaat staat juf Jaqueline alvast stand-bye als 

invaller.  

• Meester Bert zal 1 x per 2 weken de Plusgroep weer doen, juf 

Annette neemt zijn klas op dat moment over. 

• Juf Marieke heeft als onderwijsassistent 4 uur voor de 

kleutergroepen, en daarnaast 4 uur om individuele kinderen te 

helpen. 

• Verder is juf Enkina een dagdeel per week beschikbaar. We zullen 

ook groep 3 wat extra ondersteuning gaan geven.  

• Juf Ilja gaat naar groep 5, zij heeft een aantal woensdagen vrij,  

elke 4
e
 woensdag zal worden overgenomen voor juf Lentine 

Groothedde. 

• Juf Annette heeft IB taken op dinsdag en donderdag.  

• Meester Aalbers heeft 1/3 van zijn uren taken voor de CorDeo-

scholen op het terrein van onderwijshuisvesting.  

 

TENSLOTTE 

Op maandag 26 juni hebben we als team een studiedag, de kinderen zijn 

vrij.  

We gaan die dag alle groepen overdragen van oude naar nieuwe 

leerkrachten. De nieuwe leerkrachten kunnen dan na de zomer naadloos 

aansluiten bij en voortborduren op hun voorgangers. Kinderen die in de 

voortgangsgesprekken zitten zijn de laatste keer zoveel mogelijk 

besproken met de nieuwe leerkachten erbij. En groep 6-7 gaan we deze 

keer ook zelf betrekken bij de ‘overdracht’ , ze zullen zich zelf als groepen 

zich gaan presenteren aan hun nieuwe leerkrachten.    

 

Het is een heel verhaal geworden, ik heb allerlei overwegingen met u 

willen delen. En ik hoop dat het duidelijk geworden is dat we niet over 1 

nacht ijs zijn gegaan. 

Als er vragen op opmerkingen zijn hoor ik dat graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Erik Jan Aalbers 

 

 


