Formatie Schooljaar 2018/2019

Katholieke Basisschool
“de Bolster”
Raalte, 2 juli ’18

Geachte ouder(s), verzorger(s),
De afgelopen maanden zijn wij, team en medezeggenschapsraad, bezig geweest met de groepsindeling voor
het komend schooljaar. Volgend schooljaar zullen er in totaal 14 groepen zijn. Drie kleutergroepen, dubbbele
jaargroepen 3, 4, 5, 7, 8 en een enkele groep 6.
Het leerlingaantal in de kleutergroepen laat het goed toe om bij de start met drie kleutergroepen te werken. In
het najaar gaan wij intern bekijken of en wanneer een eventuele vierde kleutergroep gaat starten.
We hebben bewust gekozen om beide groepen 5 volgend schooljaar op de Esstraat te plaatsen.
De huidige groepen 5 worden samengevoegd naar een groep 6. Hiervoor wordt er intern wat verbouwd. Zij
krijgen iedere dag twee professionals voor de groep. De ouders van deze groep zijn in een eerder stadium per
brief en informatieavond hierover geinformeerd. Allen zien het met vertrouwen en een meerwaarde tegemoet.
Het is een gevolg van visie, praktisch beschikbare ruimte en voortschrijdend inzicht in een veranderend
onderwijslandschap.
Wij zijn zeer blij dat wij volgend schooljaar gaan draaien met hetzelfde team en dat hierin geen grote
veranderingen zijn ontstaan.
De groepsindeling is afhankelijk van een aantal factoren, die wij in deze brief toelichten. Wij willen u hiermee
inzicht geven in de weloverwogen wijze van het tot stand komen van de uiteindelijk groepsindeling.
•
Afgelopen maanden zijn de leerlingenaantallen voor het volgend schooljaar bekend geworden.
•
De directie is met voorstellen gekomen t.a.v. de groepsindeling en heeft deze met het team besproken,
waarna door de directie de keuze gemaakt is.
•
De gekozen groepsindeling is besproken in de Medezeggenschapsraad (MR) en is goedgekeurd.
Bij de









groepsindeling hebben wij de volgende criteria gehanteerd:
Voorkeur om zoveel mogelijk maximaal 2 leerkrachten voor één groep te plaatsen;
Voorkeur voor heterogene kleutergroepen i.p.v. homogene kleutergroepen;
Vanaf groep 3 zo weinig mogelijk combinatiegroepen, i.v.m. de opbouw en het onderhouden van
vriendschappen;
lange-termijn-oplossing maken; de groepen zo lang mogelijk bij elkaar houden;
rekening houden met pedagogische en didactische achtergronden van de kinderen;
tweelingen worden in overleg geplaatst;
waar mogelijk geen broertjes of zusjes bij elkaar in de groep;
alhoewel vriendschappen belangrijk zijn, is het voor de school niet mogelijk vast te stellen hoe intensief
kinderen buiten schooluren met elkaar omgaan. Hier kan dan ook niet altijd rekening mee worden
gehouden. Kinderen zullen ook met andere klasgenoten op een positieve wijze moeten leren samen te
werken en te spelen.

De samenstelling van groep 1 t/m 8 is aan de hand van bovenstaande criteria als volgt tot stand gekomen ,
meerdere malen kritisch bekeken en door de directie vastgesteld.
Groep 1 t/m 4 locatie Kastanjelaan
De groepen 1 t/m 4 zitten op de locatie Kastanjelaan. De kinderen worden op maandag 3 september verwacht
aan de Kastanjelaan.
Groep 5 t/m 8 locatie Esstraat
De groepen 5 t/m 8 zitten op de locatie de Esstraat. Daar worden de leerlingen op maandag 3 september
verwacht.
Eerste schooldag inloop, maandag 3 september
Wij snappen dat het prettig is om de eerste dag even mee te lopen met de kinderen naar hun eigen groep. Dit is
mogelijk op maandag 3 september. U kunt tot ongeveer 9 uur even een kijkje nemen bij uw zoon/dochter in de
groep. Er zal koffie aanwezig zijn om naderhand met enkele ouders nog even na te praten over de vakantie.
Groepsindeling groep 1/2 (instroomleerlingen)
De leerlingen die vanaf 8 juni jl. tot en met de kinderen die in september 2018 vier jaar worden zijn geplaatst.
De leerlingen die na september 4 jaar worden, worden aan het begin van het nieuwe schooljaar ingedeeld.
Dit schooljaar starten wij met drie kleutergroepen. Het aantal leerlingen per groep laat dit toe. Wij hebben
bewust gekozen om voor heterogene groepen te gaan. Dit is passend bij onze visie en geeft de mogelijkheid om
kinderen in de vroegschoolse periode te laten leren en ervaren van en met elkaar. Deze keuze heeft tot gevolg
dat van alle huidige vier groepen één, de leerlingen verdeeld zijn over de nieuwe 3 kleutergroepen. Hierbij
hebben wij samen met de groepsleerkrachten rekening gehouden met bovenstaande criteria.
Later in het schooljaar beslissen wij of en wanneer er mogelijk een 4e kleutergroep gaat starten.
Groep 3
Wij hebben er voor gekozen om zo min mogelijk te wisselen in de groepssamenstelling, dit in verband met het
groepsproces. Hierdoor worden twee groepen 2, één groep 3. De huidige groep 2A (Wiep/Lisette) en 2C
(Carry/Jacqueline) worden samengevoegd tot groep 3A (Rianne/Lindi). Groep 2B (Joke/Marleen) en 2D
(Andrea/Lindi) worden samengevoegd tot groep 3B (Renate/Jacqueline).
Groep 4
De huidige groep 3A van juffrouw Sietske/Rianne gaat naar groep 4A van juffrouw Jolinde/Andrea.
De huidige groep 3B van juffrouw Marion/Leonie gaat naar groep 4B van juffrouw Anika/Jacqueline.
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Groep 5
De huidige groep 4A van meester Bokke gaat naar groep 5A van juffrouw Nancy/Berlinde.
De huidige groep 4B van meester Willem gaat naar groep 5B van juffrouw Elaine.
Groep 6
De huidige groep 5A en 5B van juffrouw Sanne/Berlinde/Elaine gaan naar groep 6 van juffrouw Sanne, meester
Willem en onderwijsassistent Leonie (tevens bevoegd leerkracht).
Groep 7
De huidige groep 6A van juffrouw Nancy/Jolinde gaat naar groep 7A van meester Ruben/Willem.
De huidige groep 6B van juffrouw Anika gaat naar groep 7B van meester Tomas en juffrouw Karin.
Groep 8
De huidige groep 7A van meester Tomas gaat naar groep 8A van juffrouw Laura.
De huidge groep 7B van meester Ruben gaat naar groep 8B van meester Bokke.
Nog enkele knelpunten
Bij enkele groepen staat een leerkracht vier dagen. Op dit moment is het nog niet bekend welke persoon de
vijfde dag voor zijn/haar rekening gaat nemen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk bericht doen.
Ziekteverlof Monique Willemsen
Op het groepsoverzicht voor volgend schooljaar zal de naam van Monique Willemsen ontbreken. Helaas is
Monique nu anderhalf jaar niet meer inzetbaar geweest voor de kinderen. Het laat zich er niet naar uitzien dat de
situatie op korte termijn verbetert, waardoor er vanuit de wetgever in de loop van komend schooljaar op de
achtergrond andere keuzes gemaakt moeten worden.
Nieuwe collega’s
Dit schooljaar zal Karin Kuiper samen met meester Tomas lesgeven aan groep 7A. Karin is 4e jaarsstudent aan de
Katholieke Pabo Zwolle en mag zelfstandig lesgeven op donderdag en vrijdag. Ze loopt het bekende traject WPO
(werkplekopleiding).
Kennismaken met de nieuwe groep, maandagmiddag 9 juli
Maandagmiddag 9 juli zullen alle kinderen kennismaken met de nieuwe groep, met de nieuwe leerkracht(en). Dit
kennismaken zal plaatsvinden van 13 uur tot 14 uur en wordt intern verder geregeld.
Ter herinnering, alle leerlingen vrijdag 20 juli 12 uur vrij
Wij willen u hierbij van harte uitnodigen om met ons de vakantie in te luiden op het plein aan de Ka stanjelaan
om 12.00 uur.
Wij vertrouwen erop dat wij u op deze manier goed geïnformeerd hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.
Wij wensen uw zoon/dochter veel speel-, werk- en leerplezier toe in de nieuwe groep.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Jurgen Bruggeman (directeur)

Groepsindeling 2018-2019
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Maandag
Dinsdag
08.30 – 14.45
08.30 – 14.45
Locatie onderbouw Kastanjelaan
Groep ½ A Lisette Reimert
Lisette Reimert
Groep ½ B Sietske Hekking
Sietske Hekking

Woensdag
08.30 – 12.00

Donderdag
08.30 – 14.45

Vrijdag
08.30 – 12.00

Marleen de Haan
Joke Ender

Marleen de Haan
Joke Ender

Carry
Grootenhuis
Rianne Tijs

Lisette Reimert
Sietske
Hekking/ Joke
Ender
Jacqueline van
Herk
Lindi Brinkhuis

Carry
Grootenhuis
Lindi Brinkhuis

Carry Grootenhuis

Jacqueline van
Herk
Groep 4a
Jolinde Berns
Groep 4b
Anika
Veluwenkamp
Maandag
08.30 – 14.45
Locatie bovenbouw Esstraat
Groep 5a
Nancy Schotman

Renate
Veldkamp
Jolinde Berns
Jacqueline van
Herk
Dinsdag
08.30 – 14.45

Renate
Veldkamp
Jolinde Berns
Anika
Veluwenkamp
Woensdag
08.30 – 12.00

Renate Veldkamp Jacqueline van
Herk
Andrea Pijffers
Andrea Pijffers
Anika
Anika
Veluwenkamp
Veluwenkamp
Donderdag
Vrijdag
08.30 – 14.45
08.30 – 14.45

Nancy Schotman

Groep 5b

Elaine
Holkenborg
Sanne van den
Bergh/Leonie
Schottman
Ruben Endeman
Tomas Scholten

Elaine
Holkenborg
Sanne van den
Bergh/Willem
Boes
Ruben Endeman
Tomas Scholten

Nancy *
Schotman
Elaine
Holkenborg
Sanne van den
Bergh/Leonie
Schottman
Willem Boes
Tomas Scholten

Laura
Kleinherenbrink
**

**

Berlinde
Kieftenbeld
Elaine
Holkenborg
Sanne van den
Bergh/Willem
Boes
Ruben Endeman
Karin Kuiper
(wpo)
Laura
Kleinherenbrink
Bokke Klein
Zandvoort

Groep ½ C
Groep 3a

Carry
Grootenhuis
Rianne Tijs

Groep 3b

Groep 6

Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

Bokke Klein
Zandvoort

Laura
Kleinherenbrink
Bokke Klein
Zandvoort

Lindi Brinkhuis

Berlinde
*Kieftenbeld
Elaine Holkenborg
Willem
Boes/Leonie
Schottman
Ruben Endeman
Karin Kuiper
(wpo)
Laura
Kleinherenbrink
Bokke Klein
Zandvoort

Toelichting bij de groepen:
* Om de week woensdag/vrijdag Nancy Schotman en Berlinde Kieftenbeld;
**Nog nader in te vullen
Toelichting bij de leerkrachten:
Ans Bosman werkt maandag t/m donderdag als onderwijsassistent. Zij zal ingezet worden als ondersteuning in de
diverse groepen. Daarnaast verzorgt zij computerles en beheert zij het computernetwerk;
Tom van Alstede verzorgt op maandag de muziekles;
Nicole Hemmink zal als combinatiefunctionaris sport 1x per week een gymles verzorgen voor groep 3 t/m 8.
De gymlessen aan de peuters en de kleuters worden ook het schooljaar 18/19 gegeven door Sjanne Disselhorst
Onderwijsassistenten:
Ans Bosman
Conciërge:
- Mieke Remmelenkamp (maandagmiddag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Interne begeleiding:
Ellen Eektimmerman (maandag, dinsdag, donderdag);
Edith Stegeman (dinsdag, woensdag 1x per 2 weken, donderdag).
Teamleiders:
Anne-Marie Beuwer (maandag, dinsdag, donderdag)
Mirjam Tielbeek (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
Directie:
Jurgen Bruggeman, directeur (maandag t/m vrijdag)

