
 

 

EXTRA maandbrief juni 2018: formatie schooljaar 2018 – 2019. 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Via deze extra maandbrief informeren we u over de formatie voor het schooljaar 2018-2019. 
Het beste formatieplaatje voor alle leerlingen en leerkrachten formeren, is ieder jaar weer 
een puzzel. We streven naar de beste man/vrouw op de juiste plek. 
 
In de personele bezetting van de groepen zullen volgend jaar een aantal wijzigingen plaats 
vinden. Juf Judith Westeneng zal ons verlaten. Wij bedanken haar voor haar inzet in dit 
schooljaar. Vanaf 1 augustus a.s. gaat zij, binnen onze stichting, werken op CBS De 
Hoeksteen in Oud-Beijerland.  
CSG De Waard heeft, met instemming van de directie, MR en juf Jacqueline van den Bosch, 
een nieuwe leerkracht benoemd in groep 7/8. Haar naam is Mariska de Man.  
Juf Mariska de Man heeft de afgelopen jaren les gegeven op CBS De Bouwsteen in ‘s-
Gravendeel. Ze heeft veel ervaring in groep 7/8. Binnen de stichting heeft zij de opleiding 
rekenspecialist en rekencoördinator gevolgd. Door de komst van juf Mariska de Man kan juf 
Jacqueline van den Bosch volgend jaar de focus leggen op haar werkzaamheden als Intern-
Begeleider, de interne PLUSgroep en remedial-teaching. 
We zijn blij met onze nieuwe juf en de taakverschuiving van juf Jacqueline van den Bosch  
en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.  
 
De groepsindeling ziet er als volgt uit: 
 
Groep 1 en 2: 
maandag t/m woensdagmorgen:  juf Agnes van Vliet. 
donderdag en vrijdagmorgen:  juf Lena Keijzer. 
Groep 3: 
maandag t/m woensdagmorgen: juf Janine Gevers. 
donderdag en vrijdagmorgen: juf Mariëlle Reedijk. 
Groep 4 en 5 
de gehele week: juf Mariëtte Bouman. 
Groep 6: 
maandag t/m woensdagmorgen: juf Sandra Schaap.  
donderdag en vrijdagmorgen: meester Steven van Schaik.  
Groep 7 en 8: 
maandag: juf Jacqueline van den Bosch. 
dinsdag t/m vrijdagmorgen: juf Mariska de Man. 
 
Op maandag zit juf Mariska de Man in de vervangingspool van onze stichting. Als er 
zieken/afwezigen zijn moet zij deze dag invallen. Wanneer er geen absentie is op andere 
scholen, mag zij deze dag bij ons werken en zal zij ondersteunende werkzaamheden 
verrichten in groep 7/8. 
 
Directietaken/spreekuur. 
Meester van Schaik houdt zich van maandag t/m woensdag bezig met directietaken.  
Als u hem wilt spreken, is het raadzaam van te voren een afspraak te maken.  
 



 
 
Intern-Begeleider. 
Juf Jacqueline van den Bosch is onze intern-begeleider. Zij houdt zich o.a. bezig met de 
zorgstructuur op school 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 dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. 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 voor ons: Het geven van extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden 
of andere problemen (zoals faalangst) hebben.  
Remedial-teaching vindt -in principe- in de eigen groep plaats door de eigen leerkracht als 
andere leerlingen zelfstandig werken of bezig zijn met samenwerkend leren. We hebben 
volgend schooljaar een aantal uur per week tijd beschikbaar voor remedial-teaching. Juf 
Jacqueline van den Bosch verzorgt de remedial-teaching op dinsdagmiddag. Deze RT is 
bestemd voor groep 7/8, de groep met de meeste leerlingen.  
Daarnaast is juf Lena Keijzer elke dinsdag aanwezig. Zij geeft na de morgenpauze extra 
begeleiding aan leerlingen uit groep 4/5 en evt. groep 7. Op woensdagmorgen zal  juf Lena 
Keijzer van 8.30 - 9.00 uur kinderen van groep 1/2 begeleiden die extra aandacht en zorg 
nodig hebben. Groep 3 en 6 krijgen geen extra RT-tijd, omdat het enkele groepen zijn.  
Deze leerlingen krijgen onder lestijd  extra ondersteuning van hun groepsleerkrachten. 
 
Plusmoment. 
Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en 
wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Onze reken- en 
taalmethode hebben voor kinderen die meer leerstof aankunnen een 'PLUS'boek.  
Daarnaast is er elke week op donderdagmiddag een interne 'PLUS'groep. Naar deze groep 
gaan leerlingen met een meervoudige intelligentie, die meer uitdaging nodig hebben dan de 
methodes aanbieden.  
In de 'PLUS'groep wordt aandacht besteed aan verdieping van lesstof in combinatie met 
creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. De 'PLUS'groep staat onder leiding van onze 
Intern-Begeleider juf Jacqueline van den Bosch. 
 
De ‘Kangoeroeklas’. 
Binnen CSG De Waard is ook nog een regionale plusklas aanwezig, namelijk ‘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. 
Kinderen kunnen deelnemen aan deze 'Kangoeroe'klas als zij gediagnosticeerd 
hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun 
begaafdheid, waarbij ook de eigen 'PLUS'groep te weinig uitdaging biedt. 
Deze kinderen komen bij elkaar op woensdagmorgen in Numansdorp (CBS De Bron).  
 
Computeronderwijs. 
Juf Sandra Schaap is onze ICT’er.   
Elke week houdt zij zich op dinsdagmorgen van 8.30 - 10.15 uur bezig met ICT-zaken.  
Deze tijd geeft juf Lena Keijzer les aan groep 6. Juf Sandra Schaap is medeverantwoordelijk 
voor de implementatie en borging van ICT in ons onderwijs.  
 
Werktijden juf Marja Gerards. 
Haar werktijden zijn volgend jaar:  
maandag - dinsdag - donderdag: 8.15 – 12.15 uur. 
woensdag - en vrijdagmorgen: 8.15 – 12.30 uur. 
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‘s Middags is juf Marja Gerards afwezig.  
 
Zwemles. 
Het komende schooljaar gaan groep 4 en 5 elke week op vrijdag zwemmen in De Wellen in  
’s-Gravendeel. De kinderen vertrekken om 10.15 uur naar het zwembad. Tijdens de zwemles 
worden de leerlingen begeleid door juf Mariëtte Bouman en juf Marja Gerards. De kinderen 
zijn na de zwemles om 12.00 uur terug op school. Leerlingen die niet zwemmen worden 
opgevangen in groep 6. De zwemles is van 10.45 - 11.30 uur. 
 
Gymnastiek. 
Volgend schooljaar beschikt we over een vakleerkracht gymnastiek: juf Lena Keijzer 
Zij zal op dinsdagmiddag en woensdag vanaf 9.00 uur, gym geven aan de groepen 3 t/m 8. 
Tijdens gymtijd op woensdagmorgen zal groep 7/8 worden gesplitst. 
 
dinsdagmiddag: 
gym groep 3 :    13.15 - 14.15 uur: (juf Janine Gevers verricht andere groeps-/schooltaken). 
gym groep 4/5 : 14.15 - 15.15 uur; (juf Mariëtte Bouman verricht andere groeps-
/schooltaken). 
 
woensdag: 
gym groep 8 :    9.15 - 10.15 uur; (groep 7: juf Mariska de Man).  
gym groep 7 :  10.30 - 11.30 uur; (groep 8: juf Mariska de Man).  
gym groep 6 :  11.30 - 12.30 uur; (groep 8: juf Mariska de Man / groep 7: juf Sandra Schaap). 
 
vrijdag: om de week 
10.30 - 11.30 uur : groep 6 (even weken) : meester van Schaik geeft gym. 
                              groep 7/8 (oneven weken) : juf Mariska de Man geeft gym. 
 
Groep 1/2 heeft sport en spel in het speellokaal. Deze groep speelt (bij goed weer) elke dag 
ong. 1 uur buiten, verdeeld over de morgen en middag. Deze groep heeft af en toe op vrijdag 
gym in de grote gymzaal met juf Lena Keijzer (11.30 - 12.15 uur). 
 
De keuze voor een groep 6 en een groep 7/8 i.p.v. groep 6/7 en 7/8. 
Wij hadden voor het indelen van de bovenbouw 2 opties:  
Groep 7 opdelen, dus het formeren van een groep 6/7a en een groep 7b/8 of groep 7 bijeen 
houden, dus het formeren van een groep 6 en een groep 7/8. Na uitgebreid de voors en 
tegens te hebben afgewogen, hebben wij gekozen voor een losse groep 6 en een 
combinatiegroep 7/8. 
Wij hebben hiervoor gekozen, omdat:  
* De ‘nieuwe’ groep 7 is al in groep 5 gesplitst geweest. We willen deze groep niet nog eens 
splitsen. (Saamhorigheid en groepsgevoel vinden wij belangrijk). 
* Bij een 7a/7b moeten de leerlingen van lokaal verwisselen als vakken samen worden 
aangeboden. Dit geeft onrust in beide groepen. Leerlingen [5a/5b] vonden deze wisseling dit 
jaar niet prettig. 
* Bij een 7a/7b moeten leerkrachten vaak overleggen over lesstof en huiswerk. Dit geeft 
werkdruk en een hoge taakbelasting. Deze tijd kan beter worden gebruikt voor de eigen 
groep. 
* In groep 7/8 wordt vaak over het voortgezet onderwijs gesproken, in groep 6/7 minder. 
Leerlingen uit 6/7 missen deze informatie. 
* Dit jaar was er ook een grote groep 7/8. Dit ging prima. Deze leerlingen werken vaak 
samen en kunnen de leerstof meestal zelfstandig verwerken. Wegens de grootte van de 
groep is de RT volgend jaar vooral voor groep 7/8 bestemd en wordt de groep op 
woensdagmorgen tijdens gymnastiek gesplitst. 
* Juf Jacqueline van den Bosch en juf Mariska de Man hebben een duidelijke voorkeur voor 
de gehele groep 7/8 en vinden deze samenstelling geen probleem. 



 
We weten dat elke indeling voor- en nadelen heeft. Wij hebben uiteindelijk voor deze indeling 
gekozen in het belang van de leerlingen. We willen een duidelijke structuur en organisatie in 
de school. Dit bevordert de onderwijskwaliteit.  
De MR is akkoord met deze indeling. Wel is afgesproken dat we in oktober en januari de 
invulling en werkwijze van de groepen met elkaar zullen evalueren. 
  
Kennismaken nieuwe groep en leerkracht. 
Op dinsdagmorgen 10 juli worden de leerlingen van groep 3 t/m 7 ‘verhoogd’. De kinderen 
maken deze morgen van 10.45 t/m 12.00 uur kennis met hun nieuwe groep en leerkracht. 
 
Tot slot. 
Binnen onze school is er volgend jaar een vakdocent gym aanwezig, is er ruimte voor 
remedial-teaching en hebben we een interne plusgroep. Deze inzet is mogelijk door de extra 
middelen vanuit het ministerie. Elke school heeft een budget gekregen voor passend 
onderwijs en voor het verlagen van de werkdruk.  
Daarnaast hebben we van het College van Bestuur van CSG De Waard uit eigen middelen 
extra geld gekregen voor onderwijskwaliteit en leerlingenzorg. We zijn erg blij met de extra 
gelden vanuit onze stichting, Zij vinden goed onderwijs in kleine kernen op kleinere scholen 
een belangrijk speerpunt. Een woord van dank naar CSG De Waard is op zijn plaats! 
 
Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
dhr. S. van Schaik.    
directeur. 


