
Oud-Beijerland, 2 juli 2021
Betreft: Welke groep krijgt welke leerkracht?

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

Net als de afgelopen jaren kunnen we binnen onze school qua formatie met 8 reguliere groepen
blijven werken. Daarnaast behouden we één taalklas. Deze voorziening wordt apart bekostigd.

Nauwelijks veranderingen binnen de school & het team
In januari hebben we juf Jaqcueline aan kunnen trekken als onderwijsassistent voor de Taalklas.
Helaas kunnen we het ons op dit moment niet veroorloven om haar aanstelling te verlengen; wij
nemen binnenkort afscheid van haar.
Alle andere teamleden blijven op De Hoeksteen werken. Wel gaan een aantal leerkrachten in
andere groepen werken, zoals u verderop kunt lezen.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met vaste vervangers in 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, waardoor we op dit moment geen vaste vervangers meer in de school
kunnen behouden. Hierdoor is het voor ons lastiger om bij ziekte van een leerkracht een groep
goed op te vangen, aangezien we minder goed kunnen schuiven met ons eigen personeel.
Omdat er nauwelijks invallers van buiten de school op te roepen zijn, verwachten wij dat de
groepen vaker verdeeld zullen worden of dat de leerlingen thuis zullen moeten blijven. Dit is
conform de landelijke trend. Uiteraard proberen we dat laatste te voorkomen.

Welke leerkracht staat voor welke groep?
De groepsverdeling treft u in het onderstaande overzicht aan. We verwachten dat juf Willemien,
in het kader van haar herstel, een deel van dit jaar nodig zal hebben om haar plekje binnen de
school weer te  vinden. Zij zal aan haar re-integratie werken in de onderbouwgroepen.

De verdeling voor schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:
Groep 1/2a juf Cindy (ma) & juf Mira (di-vr)
Groep 1/2b juf Wendy (ma, di) & juf Cindy (wo) & juf Arjenne (do-vr)
Groep 3 juf Hettie (ma, di) & juf Leontine (wo-vr)
Groep 4 juf Leontine (ma, di) & juf Renée (wo-vr)
Groep 5 juf Donna (ma-wo) & juf Roos (do, vr)
Groep 6 juf Désirée (ma-wo) & juf Corrinne (do, vr)
Groep 7 juf Mieke (ma, vr) & juf Marleen (di-do)
Groep 8 juf Christa (ma, di) & juf Mariska (wo-vr)
Onderwijsassistent Leerplein meester Arjen (ma, di, vr)

Taalklas juf Mariska (ma, di) & juf Aletta (wo - vr)
Onderwijsassistenten Taalklas juf Margo (ma, di, vr) & meester Arjen (wo, do)
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Ib-werk groep 1-3 en de Taalklas juf Hettie (do)
Ib-werk groep 4-8 juf Christa (do)
Vaste vervangers -

Yvonne Verweij en Marco de Jong zijn de halve week wisselend aanwezig op De Hoeksteen.
Yvonne wisselt haar werk op De Hoeksteen af met de directievoering op De Ark en Marco doet dat
op De Bron.

Op donderdag 15 juli gaan de kinderen kennismaken met één of beide leerkracht(en) voor komend
schooljaar. Met bovenstaande indeling zien wij uit naar een goed, nieuw schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Marco de Jong
Yvonne Verweij
Directie CBS De Hoeksteen
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