
Numansdorp, 2 juli 2021

Betreft: Welke juf(fen) of meester krijgt uw kind?

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen,

Door middel van deze brief willen wij u laten weten welke leerkracht komend schooljaar aan
welke groep les zal geven. Ook de taken van de andere teamleden staan hierin vermeld en we
lichten toe over hoe we als team van De Bron samen zorgen dat alle kinderen zo goed mogelijk
onderwijs ontvangen.

Veranderingen binnen de school & het team
Ook dit jaar zijn er een aantal veranderingen binnen ons team. 3 leerkrachten gaan op een
andere school aan de slag. Juf Nicolette is degene die al het langst op De Bron werkt: wel 20
jaar! Zij wil weer eens in een nieuwe omgeving aan de slag gaan en gaat op CBS De Schelp in
Puttershoek werken in groep 5. Juf Esmee gaat in haar woonplaats, Dordrecht, aan het werk in
een kleutergroep. Dit is makkelijker te combineren met haar jonge gezin. En ten slotte juf
Gabriëlle: zij gaat op De Tandem in Oud-Beijerland lesgeven aan groep 4.

Het vertrek van deze collega’s maakt het mogelijk dat andere collega’s op onze school kunnen
blijven! Juf Saskia, die bij ons gestart is tijdens het zwangerschapsverlof van juf Esmee, kan bij
ons blijven werken. Dit geldt ook voor juf Titia, die als zij-instromer tijdelijk bij ons was gestart.
Aan de ene kant is het dus jammer dat collega’s vertrekken, maar gelukkig hebben we daar
weer goede collega’s voor in de plaats gekregen!

Algemene toelichting op formatie en groepenverdeling
Onze school heeft vanaf groep 5 grote groepen, met gemiddeld 30 leerlingen. Bovendien
stromen er, door de bouw van de nieuwe wijk en de verhuizingen binnen Numansdorp,
regelmatig nieuwe leerlingen in. We houden de samenstelling van de groepen goed in de gaten
en houden mogelijkheden om groepen op momenten, dagdelen of dagen te splitsen.

Grote groepen hebben voor- en nadelen. Eén voordeel is dat we hierdoor meerdere
assistenten en leerkrachten beschikbaar hebben, die we gericht inzetten voor kinderen die
meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben, of die op een andere manier leren. Net
als afgelopen jaar plannen we hun inzet zo, dat leerlingen voor vaste vakken vaste begeleiders
hebben. Dat leidt tot rust en gerichte ondersteuning. Voordeel is ook dat, als de vaste
leerkracht afwezig is, een andere leerkracht makkelijk met de groep aan het werk kan; zij is
dan immers al een bekende voor hen.

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt met vaste vervangers binnen de school. Dit bevalt ons
goed, omdat het heel lastig is om invalleerkrachten te vinden.
Dit beleid staat echter binnen CSG De Waard onder druk. Daardoor hebben we, vanwege de
grote groepen in de bovenbouw, in het kader van verkleining van de groepen op dit moment
alleen juf Ester als vaste vervanger in de school kunnen behouden. Voor juf Sjoerdje geldt dit
ook, waarbij zij zich richt op begeleiding van individuele leerlingen / kleine groepen leerlingen.
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Al met al wordt het voor ons lastiger om bij ziekte van een leerkracht een groep goed op te vangen,
aangezien we minder kunnen schuiven met ons eigen personeel. Omdat er nauwelijks invallers van
buiten de school op te roepen zijn, Door dit laatste verwachten wij helaas toch wel dat groepen
vaker verdeeld zullen worden of dat de leerlingen thuis zullen moeten blijven. Dit is conform de
landelijke trend. Uiteraard proberen we dat laatste zoveel mogelijk te voorkomen.

Welke leerkracht gaat er aan welke groep lesgeven?
De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep 1/2a juf Ingrid T (ma-wo) & juf Ernate (do,vr)

juf Petra vervangt juf Ernate tot begin november
Groep 1/2b juf Petra (ma, di, wo vanaf nov) & juf Ingrid B (wo tot nov, do, vr)
Instroomgroep (vanaf januari?!) nog niet bekend
Groep 3 juf Leonie (dagen ma, do, vr), juf Maartje (ma, di, wo)
Groep 4a juf Jannie (ma, di, wo, vr) & juf Saskia (do)
Groep 4b juf Yvette (ma-do) & juf Saskia (vr)
Groep 5 meester Rein (ma-wo, vr om wk) & juf Michelle (do, vr)
Groep 6 juf Sonja (ma, do, vr) & juf Titia (di, wo, ocht om wk)
Groep 7 juf Nel (ma-wo) & juf Sjoerdje (do, vr)
Groep 8 juf Aniek (alle dagen)
Onderwijsassistenten juf Rhea (alle ochtenden) & juf Gerdien (4 dagdelen) &

juf Esther (dinsdagochtend, woensdag, donderdagochtend)
Conciërge juf Edith (alle ochtenden m.u.v. vrijdag)
Intern begeleider juf Hanneke (ma, di, do)
RT-taken / groepenverkleining juf Sjoerdje (di, wo)
Schatkamer juf Anke (do)
Vaste vervangers juf Ester (2 dgn)
Gymleerkracht Waarschijnlijk een andere medewerker Regiekr8!

De huidige groepen 3a en 3b blijven ook volgend jaar 2 groepen, vanwege hun totale omvang.
In groep 3, 5, 6 en 7 is er enige overlap tussen de duo-collega’s, zodat zij gelijktijdig werken en de
begeleiding kunnen optimaliseren. Deze opzet heeft als voordeel dat we gericht individuele of
groepjes leerlingen extra kunnen begeleiden.

De ouders van gr 1 & 2 ontvangen vandaag ook de indeling van de kleutergroepen, zodat duidelijk is
in welke groep de kinderen uit de instroomgroep zijn geplaatst. Bij deze verdeling hebben wij
rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van elk kind, de samenstelling van de groep,
vriendjes & vriendinnetjes, en allerlei andere relevante zaken.

Juf Nel Naaktgeboren en meester Marco de Jong vormen samen de directie van de school. Juf Nel
is in principe op vrijdag ambulant. Meester Marco is de halve week op wisselende dagen op De Bron
aanwezig.

Op donderdag 8 juli gaan de kinderen kennismaken met één of beide leerkracht(en) voor komend
schooljaar. Met bovenstaande indeling zien wij, als team van De Bron, uit naar een goed, nieuw
schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Nel Naaktgeboren
Marco de Jong
Directie CBS De Bron
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