Groepsindeling en informatie schooljaar 2020-2021
 18 juni 2020
Beste ouders/verzorgers,
Anders dan u van ons bent gewend!
In de jaarplanning staat op 18 juni de informatieavond gepland. Voorgaande jaren deelden wij op
deze avond de groepsindeling, onze schoolontwikkeling en andere personele zaken met u aangaande
het komende schooljaar. Wegens “corona” kan deze bijeenkomst nu helaas niet doorgaan.
Met deze brief willen wij u graag informeren over de zaken die normaliter op de informatieavond
zouden zijn besproken en toegelicht. Wij zijn ons er wel van bewust dat wij tijdens een persoonlijke
ontmoeting meer argumentatie omtrent keuzes makkelijker kunnen delen. Immers: in een brief leest
u niet alle argumentatie waarom bepaalde besluiten genomen zijn. Mochten er dus vragen bij u
leven na het lezen van deze brief en u behoefte voelen om meer argumentatie te horen, bel of mail
ons gerust.
Graag delen wij de volgende punten:
(leestip: u kunt op het hoofdstukje/kopje klikken om sneller door de informatie heen te gaan):

1. Terugblik schoolontwikkeling 2019-2020
2. Vooruitblik schoolontwikkeling 2020-2021
3. Leerlingenaantallen en aantal groepen 2020-2021
4. Groepsindeling 2020-2021
5. Verdeling kleuters: 4 kleutergroepen bij aanvang schooljaar
6. Verdeling leerlingen vanuit de 4 groepen 2 -> naar de 2 groepen 3
7. Lokaalindeling
8. Overzicht inzet overig personeel
Tot slot:

1. Terugblik schoolontwikkeling 2019-2020
Wie ons bij aanvang van dit schooljaar had verteld over wat ons te wachten zou staan, dan had
niemand dat kunnen bevatten. De corona crisis is van grote wereldwijde invloed geweest; ook voor
onze kanjerschool. Ondanks de crisis heeft schoolontwikkeling wel voor een groot deel doorgang
kunnen vinden en hebben wij juist ook door de crisis veel geleerd. Hieronder een aantal punten die
in schoolontwikkeling hebben plaatsgevonden:
Wat hebben we geleerd van de corona crisis:
● Wij zijn binnen een half jaar veel wijzer geworden op digitaal gebied. Vooral het ontmoeten
(vergaderen) via “Meet” en het bij “nood” onderwijs op afstand kunnen bieden, zijn zaken
die wij ook voor de toekomst mee kunnen nemen. Overigens gaat onze voorkeur nog steeds
uit naar persoonlijk contact. Wij hebben de ontmoetingen bij de deur zeker gemist!
● Het inzetten van chromebooks en Google Classroom heeft nieuwe inzichten gebracht.
Daarnaast zien we ook de voordelen van het werken in werkboeken en op papier. We
kunnen dit nu nog efficiënter naast elkaar inzetten.

Vanuit het schooljaarplan heeft onder andere de volgende ontwikkeling plaatsgevonden:
● We mochten in januari voor de 2e keer het predicaat Excellente School ontvangen. De
komende 3 jaar mogen wij ons weer een excellente school noemen met de daarbij
behorende erkende kwaliteit.
● Er heeft een traject plaatsgevonden om tot een keuze van een nieuwe leesmethode te
komen voor de groepen 4 tot en met 8. Dit is de methode “Karakter” geworden.
● De nieuwe rekenmethode “Wereld in getallen” is ingevoerd.
● In het kader van ons ontwikkeltraject “zichtbaar lerende kanjer” zijn wij gaan werken met
portfolio’s.
● Onze school heeft een audit gevoerd om erkend te worden als partnerschool van de
Marnix Academie (pedagogische academie basisonderwijs). Dit is met goed resultaat
afgerond.
● Een werkgroep meubilair heeft zich verdiept in keuze voor nieuw schoolmeubilair. Dit is
inmiddels gelukt en mooi meubilair is uitgezocht! Alle groepen krijgen in de zomervakantie
prachtige, nieuwe leerlingsetjes/werkplekken. Vanuit de visie: ieder kind zijn/eigen plek in de
eigen klas.
● Bent u benieuwd naar onze volledige schoolontwikkeling?
U vindt ons schoolplan/jaarplan ook op onze website!

2. Vooruitblik schoolontwikkeling 2020-2021
De komende zaken komen volgend jaar aan bod:
●
●
●
●

Borgen van kwaliteit van onze kanjerschool.
Sterk aannamebeleid om groei beheersbaar te houden.
Werken met een breed zorgteam vol expertise.
Verder met ons ontwikkeltraject “zichtbaar lerende kanjer”.

3. Leerlingenaantallen en aantal groepen 2020-2021
Aantal leerlingen per 1 oktober 2020 : 325 (was 1 oktober 2019: 299)
Onderbouwleerlingen: 191
Bovenbouwleerlingen: 134
Aantal groepen:
● Wij starten met 13 groepen, vanaf 1 januari een instroomgroep dan zijn het 14 groepen.
● De groepen 3 t/m 7 schuiven “gewoon” door:
er gaan geen groepen gemixt of samengevoegd worden.
Voorbeeld: zit uw kind nu in groep 3A dan wordt dit volgend jaar 4A, etc.
● We starten met 4 kleutergroepen
Aanvang schooljaar aantal kleuters per groep: 23 leerlingen
Halverwege schooljaar 2020-2021 ca. 28 leerlingen per kleutergroep:
dan opstart 5e kleutergroep
2 groepen 3 - gem. 24 leerlingen per groep
2 groepen 4 - gem. 21 leerlingen per groep
1 groep 5/6 – 27 leerlingen
1 groep 5 – 24 leerlingen
1 groep 6 – 29 leerlingen
1 groep 7 – 25 leerlingen
1 groep 8 – 30 leerlingen
(voor zij-instroom leerlingen werken wij met een zorgvuldig aannamebeleid. Dit in verband
met de groepsgrootte en/of zorgzwaarte in een aantal groepen)

4. Groepsindeling 2020-2021
Nogmaals: de groepen 3 t/m 7 schuiven in huidige samenstelling door.
(uitzondering leerlingen die doubleren)
groep

Leerkracht(en)

Werkdagen en
bijzonderheden:

1/2A

Marlies Kuipers

Maandag t/m vrijdag

1/2B

Marjolein Nienhaus

Maandag t/m vrijdag

1/2C

Mariska Vermeulen

Maandag en dinsdag*

Saskia Bamberg

Woensdag, donderdag en
vrijdag
*Mariska is eindejaarsstudent,
zij zal onder
verantwoordelijkheid van
Saskia, 2 dagen zelfstandig de
groep draaien.

1/2D

1E medio 2020- 2021

3A

3B

Chantal van den Broek

Maandag t/m vrijdag, vrijdag
om de week vrij

Mariëlle Geurts

Vrijdag om de week

Sanne Jansen

Maandag, dinsdag, woensdag

vacature

Donderdag en vrijdag

Petra Bouwman

Maandag, dinsdag en vrijdag
om de week

Mariëlle Geurts

Woensdag, donderdag en
vrijdag om de week

Sonja Spronk

Maandag, dinsdag, helft van de
woensdagen

Rianne de Jong

Donderdag, vrijdag, helft van
de woensdagen

4A

Charlotte Houben

Maandag t/m vrijdag

4B

Jary Beekhuizen

Maandag t/m vrijdag

5A

Renée van Dorth

Maandag, donderdag, vrijdag

Quinty Suijker

Dinsdag en woensdag*
*Quinty is eindejaarsstudent,
zij zal onder
verantwoordelijkheid van
Heleen Dakilwadjir,
2 dagen zelfstandig de groep
draaien.

5B/6B

Annemieke Hanselaar

Maandag en dinsdag

Carolijn Hensbergen

Woensdag, donderdag en
vrijdag
Om de week is op
vrijdagmiddag Jary Beekhuizen
in de groep. Carolijn heeft dan
ambulante tijd voor inzet
zorgteam.

6A

Hennie Witkamp

Maandag t/m vrijdag

Monique Zweep

Hennie heeft 28 woensdagen
Bapo verlof. Monique vervangt
hem deze dagen.

7

Suzanne van de Weerdt

Maandag t/m vrijdag

8

Anita Polman

Maandag t/m vrijdag

5. Verdeling kleuters: 4 kleutergroepen bij aanvang schooljaar
Wij werken nu met 5 kleutergroepen. Aangezien de meeste groep 2 leerlingen doorstromen naar
groep 3, zullen de “achtergebleven” kleuter-aantallen toereikend zijn om met 4 kleutergroepen te
gaan starten.
De kleuters uit groep 1E zijn daarom verdeeld over de andere kleutergroepen. De overige kleuters
blijven in hun huidige groep. De kleuterleerkrachten en Heleen Dakilwadjir (kleuter intern begeleider)
hebben zorgvuldig naar een goede groepsindeling gekeken. De klassenindeling van de
kleutergroepen worden naar de kleuterouders apart gemaild. Let op: de ouders ontvangen alleen het

klassenoverzicht van de groep waar hun eigen kind in zit en zonder volledige achternaam.
De betreffende lijst krijgt u vandaag via een aparte mail van Heleen Dakilwadjir.

6. Verdeling leerlingen vanuit de 4 groepen 2 -> naar de 2 groepen 3
Onze groep 2 leerlingen zijn nu verdeeld over 4 groepen. Na de zomervakantie starten wij met 2
groepen 3. De kleuterleerkrachten en Heleen Dakilwadjir hebben zorgvuldig naar een goede
groepsindeling gekeken. Hierbij is rekening gehouden met een evenredige verdeling jongens/meisjes,
zorgzwaarte, vriendjes/vriendinnetjes. Tevens hebben wij gezocht naar een oplossingen met zo min
mogelijk wisselingen voor kinderen. Dit is gelukt:
De groep 2 kinderen van groep 2A en 2C gaan naar groep 3A.
De groep 2 kinderen van groep 2B en 2D gaan naar groep 3B.
U ontvangt de klassenlijst van uw kind via een aparte mail van Heleen.

7. Lokaalindeling
De groei van de school brengt met zich mee dat wij ook uit ons gebouw groeien. Komend
schooljaar zou dit om 1 groep gaan. Echter, het heeft onze voorkeur om 2 groepen extern te
plaatsen, dit is voor collega’s fijner en ook voor omzien en veiligheid wenselijk.
Wij gaan met ingang van het nieuwe schooljaar 2 lokalen in de Lucasschool gebruiken (we noemen
het gebouw groen, het hoofdgebouw is gebouw blauw). Dit zijn de lokalen aan onze pleinkant, de
2 lokalen rechts van de hoek: we kijken dus gewoon bij elkaar naar binnen. Ook al is het extern,
het is gelukkig gewoon op “zwaai-afstand” heel dichtbij!
Wij hebben ervoor gekozen om de groepen 7 en 8 in gebouw groen te plaatsen. Onze leerkrachten
werken professioneel veel samen in clusters, dit zijn opeenvolgende leerjaren: kleutergroepen,
groepen 3 en 4, groepen 5 en 6 en groepen 7 en 8. Cluster 7 en 8 is het enige cluster met maar
2 groepen en dus voor 2 lokalen een passende bezetting.

Lokaalindeling in plattegrond:
Gebouw blauw

PLEIN

groep 7

groep 8

 Gebouw groen

8. Overzicht inzet overig personeel
Onze school bestaat uit meer dan alleen kundige leerkrachten. De onderstaande teamleden zijn ook
komend schooljaar aan onze kanjerschool verbonden:
Naam

Functie/taak

Werkdagen taakgerelateerd

Martine Spreeuw

Directeur

Maandag t/m vrijdag

Sonja de Groot

Adjunct directeur
Intern begeleider

Maandag t/m vrijdag

Heleen Dakilwadjir

Intern begeleider
Kanjercoördinator
Ondersteunende directietaken
Gedragsspecialist

Maandag t/m donderdag

Adrie Brouwer

Vakdocent gym

Maandag t/m donderdag

Harry Labes

Conciërge

Dinsdag, donderdagmorgen,
vrijdag

Wil Verweij

Administratief medewerker

Dinsdagmiddag

Zorgteam in onze kanjerschool
Om passend onderwijs een gedegen plek te geven in onze school, werken wij met een intern
zorgteam. Dit interne zorgteam staat tevens in verbinding met externe specialisten en zo bieden wij
een kundig netwerk aan onderwijsondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.
Ons interne zorgteam bestaat uit:
Sonja de Groot: intern begeleider
Heleen Dakilwadjir: intern begeleider, kanjercoördinator en gedragsspecialist
Sonja Spronk: kindercoach
Carolijn Hensbergen: aspirant 1e jaars lid - gedragsspecialist en kanjercoördinator in opleiding
Uitvoerdende zorgteamleden:
Evelien Janssen: plusklas en extra onderwijs ondersteuning leerlingen groep 5 t/m 8
Mieke van Heeringen: extra onderwijs ondersteuning leerlingen groep 1 t/m 4
Overige personele zaken:
● U zult komend schooljaar ook Monique Zweep met regelmaat in klassen zien lesgeven. Zij neemt
dan de groep over van de vaste groepsleerkracht. Zo heeft deze ambulante tijd voor expertise
taken of in het kader van werkdrukverlichting voor de leerkrachten. Fijn zo’n breed, inzetbare,
flexibele leerkracht die wij bovenop onze formatie mochten verwelkomen!
● Lies Roodvoets...we kunnen ook komend schooljaar niet zonder haar! Onze trouwe vaste
invalleerkracht is ook in 2020-2021 weer bereid om bij ziekte te komen invallen in alle
groepen 1 t/m 8.
● Wij hebben op school ook leerkrachten met een eigen specialisatie waarmee zij bijdragen aan
onze schoolontwikkeling. U kunt deze coördinatoren met hun expertise terugvinden in de
schoolgids.

●

En tot slot…: waar zouden wij zijn zonder onze enthousiaste vaste vrijwilliger: René van Zuilen.
Meester René is onze “manus van alles” als het gaat om...tja alles eigenlijk! Goud voor onze
school!

Tot slot:
De brief zal absoluut de informatieavond niet helemaal op een goede wijze hebben kunnen
vervangen. Wij hebben wel ons best gedaan om u zo goed mogelijk te informeren over alle plannen
voor komend schooljaar. Daarnaast missen wij ook nu de interactie met u: tijdens de
informatieavond krijgen wij namelijk ook altijd zicht op wat er bij u leeft en waar bij u vragen zitten.
Met de MR hebben wij wel deze brief doorgenomen om zo hen als klankbord te gebruiken. Maar
voelt u zich ook gerust vrij om met ons te bellen/mailen als u naar aanleiding van bovenstaande
informatie nog vragen heeft!
NB: Deze brief staat verder los van alle corona maatregelen die wel/al dan niet na de vakantie nog
gelden. Daarvoor zijn wij in de toekomstige weken weer afhankelijk van het RIVM en het kabinet.
Vooralsnog gaan wij er op dit moment vanuit dat wij vanaf 31 augustus weer alle dagen met hele
klassen volgens ons normale rooster en eigen lestijden (die voor de corona crisis gehanteerd
werden) kunnen gaan lesgeven. Uiteraard zullen wij u voor aanvang van het nieuwe schooljaar
informeren als dit vanuit de overheid anders moet gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Mede namens ons kanjerteam,
Sonja de Groot en Martine Spreeuw
Directie Koningin Julianaschool
infojulianaschool@fluenta.nl
030-6038483

