
 
 
EXTRA maandbrief juli 2021: formatie schooljaar 2021 – 2022. 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Via deze extra maandbrief informeren we u verder over de formatie in het schooljaar 2021-
2022. 
 
Juf Heleen Biesheuvel. 
De invulling van de werkzaamheden van Juf Heleen Biesheuvel zal na de zomervakantie  
veranderen. Zij zal komend schooljaar diverse activiteiten verrichten op meerdere scholen 
binnen CSG De Waard. We bedanken haar voor haar inzet voor de kinderen en onze school 
in de afgelopen 2,5 jaar. 
 
Aanvulling groep 7 en 8. 
gehele week: meester Daan van der Pol. 
dinsdagmiddag (na gym): juf Jacqueline v.d. Bosch. 
 
Directietaken/spreekuur. 
Meester van Schaik houdt zich op maandag, dinsdag en woensdagmorgen (oneven weken) 
bezig met directietaken. Als u hem wilt spreken, is het raadzaam een afspraak te maken.  
 
Intern-Begeleider. 
Juf Jacqueline van den Bosch is onze intern-begeleider. Zij houdt zich o.a. bezig met de 
zorgstructuur en ze begeleidt kinderen en ouders, als er zorgen zijn over het welbevinden en 
presteren van leerlingen.  
Ze houdt zich met deze taak bezig op woensdag (even weken) en donderdag.  
Als u een afspraak met haar wilt maken, kunt u dit aangeven via de mail: 
ib.deweerklank@csgdewaard.nl of via tel. 0186-571416.  
 
Remedial-teaching (RT). 
RT betekent: Het geven van extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of 
andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial-teaching gebeurt meestal in de eigen 
groep door de eigen leerkracht.   
In de groepen 1/2 en (2)/3 worden het gehele schooljaar stagiaires ingezet bij de hulp en 
begeleiding van leerlingen en groepjes leerlingen (maandag t/m woensdagmorgen).  
Ook in groep 7/8 zal t/m janauri 2022 een stagiair aanwezig zijn. Deze volgt de opleiding tot 
onderwijsassistent. Hij is van dinsdag t/m vrijdag in de groep aanwezig.   
In groep 4/5 zal meester Mauro van Bussel van september tot februari -op maandag en 
donderdag- de leerkracht ondersteunen bij de hulp aan leerlingen. 
Juf Mariëlle Kwakernaat verzorgt op maandag van 9.00 - 14.45 uur de remedial-teaching in 
de onder- en middenbouw. Zij zal deze tijd ook leerlingen begeleiden die werken met het 
leesprogramma ‘BOUW!’ 
 
Pluswerk. 
Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en 
wereldoriëntatie verdieping en verrijking aangeboden binnen de eigen groep. 
We worden hierbij ondersteund door externe deskundigen. 
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De ‘Kangoeroeklas’. 
Binnen CSG De Waard is er een regionale plusklas, ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt 
onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren 
anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben hoogbegaafde 
leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken.  
Plaatsing in de Kangoeroegroep kan alleen als er sprake is van (een vermoeden van) 
hoogbegaafdheid of van hoogbegaafd gerelateerde problematiek of wanneer de leerling een 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte heeft, die de school in alle redelijkheid niet kan 
bieden. De Kangoeroeklas is voorlopig 1 x in de 2 weken op dinsdagmorgen in Numansdorp.  
 
ICT. 
Meester Daan van der Pol is onze ICT’er.  Elke week houdt hij zich op dinsdagmiddag bezig 
met ICT-zaken.  
 
Werktijden juf Marja Gerards. 
Juf Marja Gerards is elke morgen aanwezig. ‘s Middags is zij vrij.  
 
Zwemles. 
Het komende schooljaar gaan groep 4 en 5 opnieuw op vrijdag zwemmen in De Wellen in  
’s-Gravendeel. Tijdens de zwemles worden de leerlingen begeleid door juf Mariëtte Bouman 
en juf Marja Gerards. Leerlingen die niet zwemmen worden opgevangen in groep 3 of 6.  
De zwemles is van 10.45 - 11.30 uur. 
 
Gymnastiek. 
Ook volgend schooljaar beschikken we over een vakleerkracht gymnastiek, via RegieKr8 
(meester Rowin de Haas). Hij heeft de afgelopen jaren meerdere groepen van ons op 
uitstekende wijze gymnastiek gegeven. Alle groepen krijgen van hem gym op dinsdag.  
‘s Morgens: groep 1/2 - 3/4 en 4/5; ‘s middags eerst groep 7/8 en daarna 6.  
Op donderdagmiddag krijgen de groepen 6 en 7/8 om de week gym van hun eigen 
groepsleerkracht.  
 
Muziekonderwijs. 
We hebben voor alle groepen muzieklessen ingekocht bij muziekschool Hoeksche Waard. 
Alle groepen krijgen volgend jaar, om de week, op maandag, een muziekles aangeboden 
van een vakdocent muziek, vanuit het stimuleringsprogramma ‘Meer muziek in de klas’. 
 
Tot slot. 
De scholen krijgen extra financiële middelen van het ministerie van OC&W.  
Deze gelden vallen onder het Nationaal Programma Onderwijs. De scholen kunnen hiermee 
leerlingen (en leerkrachten) helpen om leervertragingen en andere problemen door corona 
aan te pakken. De scholen krijgen 700 euro per leerling. Wij krijgen 70.000 euro (teldatum 1-
10-2020: 100 leerlingen) 
Wij zullen dit geld gebruiken voor de aanschaf van remediërende materialen en voor extra 
aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 
Daarnaast worden deze gelden gebruikt voor extra remedial-teaching aan zorg- en 
plusleerlingen.  
Zodra er (nog) meer informatie beschikbaar is over de invulling van deze gelden, zullen wij u 
hierover vanzelfsprekend berichten.  
 
Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s,  
 
dhr. S. van Schaik.    
directeur. 


