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 2021-2022 | groepen & bemensing 

In de nieuwsbrief van 21 april beloofden wij u op de hoogte te brengen van de definitieve keus voor de 

groepenverdeling (hoeveel groepen gaan we vormen), de groepenindeling (welk kind komt in welke groep) en 

de formatieverdeling (welke juf of meester is er op welke dag en in welke groep). Inmiddels zijn we zover. De 

hele puzzel is weer gelegd. Uitgangspunt is steeds: We willen de onderwijsgelden maximaal besteden aan het 

primaire proces. Dus zo weinig mogelijk geld naar tussen- en bovenlagen, dure scholing van buitenaf etc. 

Uitgangspunt is dus ook: de groepen zo klein mogelijk houden en zo weinig mogelijk wijzigingen. Daarna 

moeten met de beschikbare werktijdfactoren en werkdagen alle personeelsleden ingedeeld worden op de plek 

waar zij het meest tot hun recht komen en waar dus de kinderen het meeste baat bij hebben. En dan maar 

hopen dat dit allemaal lukt zonder vacatures te houden. Gelukkig kunnen we u melden dat dit alles gelukt is. 

Het plaatje is voor dit moment helemaal rond.  

In het schema hieronder ziet u welke juf of meester uw kind krijgt. U ziet ook dat de combinatiegroepen 1-2, 5-6 

en 6-8 op enkele dagen enkele groepen zijn. Deze extra investering hebben we kunnen doen doordat er extra 

geld uit Den Haag komt in het kader van ‘wegwerken van achterstanden opgelopen in de Coronatijd’.  

 

   

Groep 1-2 2  
(uit 1-2) 

3    4 5-6 6  
(uit 5-6 en 
6-8) 

7 6-8 

Maandag Juf Caroline en extra 
ondersteuning door 
meester Frank 
 

Juf Janneke Juf Marleen  Juf Annelie 
 

 Juf Ilse Juf Melissa 

Dinsdag Juf Gerlinda en extra 
ondersteuning door 
meester Frank 
 

Juf Janneke Juf Marleen Juf Annelie 
 

Juf Ilse Juf Mariska Juf Melissa 

Woensdag Juf Gerlinda 
 
 
 

Juf 
Suzanne 

Meester 
Frank 
 

Juf Marleen Juf Annelie 
 

Juf Ilse  Juf Mariska Juf Melissa 

Donderdag Juf Caroline Juf 
Suzanne 

Juf Janneke Juf 
Herwienke  

Juf Annelie 
en extra 
ondersteu-
ning door 
meester 
Frank 

 Juf Mariska Juf Melissa 
en extra 
ondersteu-
ning door 
meester 
Frank 

Vrijdag Juf Caroline 
 

Juf 
Suzanne 

Juf Janneke Juf 
Herwienke  

Juf Annelie 
 

 Juf Mariska Juf Melissa 
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En verder geldt… 

 Over de verdeling van de kinderen in de combinatiegroepen ontvangen betreffende groepen apart 

bericht. 

 Juf Suzanne gaat vanaf de 4e week na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Zij zal dan worden 

vervangen op woensdag door juf Marit en op donderdag en vrijdag door juf Martine. Na haar verlof 

komt zij niet meer volledig terug. We weten op dit moment nog niet hoe wij deze vacature t.z.t. in gaan 

vullen.  

 Na de kerstvakantie starten we een nieuwe extra kleutergroep omdat de groep anders te groot wordt. 

Ook daarvan weten we op dit moment nog niet wie deze vacature in gaat vullen. 

 Juf Herwienke neemt 1 dag om de week op woensdag ouderschapsverlof op. Deze dag wordt ingevuld 

door juf Marleen. 

 Juf Mariska zal op de maandagen de Skip-groep voor haar rekening nemen.  

 Meester Martin heeft op de woensdagen de Grip-groep. (meer informatie hierover volgt nog voor de 

huidige groepen 5-7). Tevens zal hij de werkzaamheden overnemen van de administratief 

medewerkster mevrouw De Groot. Zij komt niet meer terug. Verder heeft hij deeltijdontslag genomen. 

Op donderdagen zal hij niet meer werken. Aanspreekpersonen zijn dan die dag juf Jacqueline en 

meester Frank. De directietijd is dus teruggebracht tot 60%. Dit betekent dat hij soms minder snel of 

minder vaak bereikbaar zal zijn, maar daarvoor rekenen we op uw begrip. Het gaat hier om een 

taakstellende kostenbesparing. 

 Meester Frank zal op vrijdag voor de invalpool gaan werken.  

 Juf Ada blijft als onderwijsassistent verbonden voor hetzelfde aantal uren als dit jaar.  

 Juf Jacqueline blijft voor 2,5 dagen haar werkzaamheden doen als intern begeleider.  

 De vakdocent, meester Justin, zal weer het hele jaar beschikbaar zijn voor de gymlessen van alle 

groepen.   

 

  

Wij zijn dankbaar dat dit allemaal mogelijk is in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en hoge werkdruk. We 

hopen en bidden dat we het beste uit onszelf kunnen halen om voor uw kind(eren) weer een mooi, zinvol, fijn 

en leerzaam cursusjaar te kunnen verzorgen. 

 

 

Voor dit moment een hartelijke groet en Geestrijke Pinksterdagen gewenst namens de hele crew: 

 

 


