
 
 

EXTRA maandbrief juni 2019: formatie schooljaar 2019 – 2020. 

Geachte ouders/verzorgers, 

Via deze extra maandbrief informeren we u over de formatie voor het schooljaar 2019-2020. 

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 

plaatsvinden. Juf Lena Keijzer, juf Mariska de Man en meester Jeroen Sturrus zullen ons 

verlaten. Wij bedanken hen voor hun inzet voor de school en onze leerlingen. 

Rianne van der Hoek komt ons versterken in groep 1/2 . 

Juf Rianne heeft de afgelopen jaren les gegeven op cbs De Bron in Numansdorp. Zij heeft 

daar les gegeven in de groepen 1 t/m 3. 

 

De groepsindeling ziet er als volgt uit: 

  

Groep 1 en 2: 

maandag t/m woensdagmorgen:  juf Agnes van Vliet. 

donderdag en vrijdagmorgen:  juf Rianne van der Hoek. 

 

Groep 3 en 4a: 

maandag t/m woensdagmorgen: juf Janine Gevers. 

donderdag en vrijdagmorgen: juf Mariëlle Reedijk. 

 

Groep 4b en 5 

de gehele week: juf Mariëtte Bouman. 

 

Groep 6 en 7: 

maandag en dinsdag: juf Heleen Biesheuvel. 

woensdagmorgen t/m vrijdagmorgen: nog niet bekend. 

 

We hebben een advertentie uitgezet voor de vacature in groep 6/7. 

We hopen voor de zomervakantie deze procedure af te ronden en een leerkracht te  

benoemen voor groep 6/7, naast juf Heleen Biesheuvel. 

 

Groep 8: 

maandag en dinsdag: juf Jacqueline van den Bosch. 

donderdag en vrijdagmorgen: meester Steven van Schaik. 

Op woensdagmorgen zullen zij om de week groep 8 les geven. 

 

z.o.z. 



De indeling van de groepen 3 - 4 - 5 

Bij de indeling van deze groepen hadden we 2 opties: 

* groep 3/5 en groep 4 (enkelvoudige groep) 

* groep 3/4 en groep 4/5; de leerlingen van groep 4 worden verdeeld 

 

We hebben gekozen voor de 2e optie om de volgende reden: 

* Bij een combinatie 3/5 is het moeilijker de leerstof gecombineerd aan te bieden. 

* Bij een groep 3/5 is het leeftijdsverschil erg groot. 

* Wij vinden groep 5 ongeacht het aantal leerlingen ook een belangrijke groep. Deze kleine 

groep moet als volwaardige groep worden meegenomen bij het indelen van de groepen. 

 

De indeling van de groepen 6 - 7 - 8 

Bij de indeling van deze groepen hadden we 2 opties: 

* groep 6/7a en groep 7b/8; de leerlingen van groep 7 worden verdeeld. 

* groep 6/7 en groep 8 (enkelvoudige groep) 

 

We hebben gekozen voor de 2e optie om de volgende reden: 

* In groep 7b/8 wordt meer over het voortgezet onderwijs gesproken, dan in groep 6/7a. 

Leerlingen uit 6/7a missen dus informatie. 

* De leerlingen van groep 7 en 8 hebben ieder als groep specifieke onderwijsbehoeften op 

sociaal-emotioneel en cognitief gebied. In het belang van de leerlingen van beide groepen is 

het beter als ze in aparte groepen worden geplaatst. 

 

We weten dat elke indeling voor- en nadelen heeft. Het personeel heeft na wikken en wegen  

unaniem voor deze indeling gekozen. Ook de MR is unaniem akkoord met deze indeling. 

  

Directietaken. 

Meester van Schaik houdt zich op maandag en dinsdag en de even woensdagen bezig met 

directietaken. Als u hem wilt spreken, is het raadzaam van te voren een afspraak te maken 

via de mail: s.vanschaik@csgdewaard.nl of via tel. 0186-571416 / 06 83099292. 

 

Intern-Begeleider. 

Juf Jacqueline van den Bosch is onze intern-begeleider. Zij houdt zich o.a. bezig met de 

zorgstructuur en kwaliteitscultuur op onze school. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor 

ouders, als er zorgen zijn over het welbevinden en presteren van leerlingen. 

Ze houdt zich met deze taak bezig op de oneven woensdagen en op 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 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. 

 

De ‘Laddergroep’. 

Op de quizvraag naar een nieuwe naam voor de plusgroep hebben we erg veel reacties 

gekregen. Dank daarvoor! Uit de vele inzendingen hebben de volgende naam gekozen: De 

‘Laddergroep’. Deze naam is bedacht door Willem en Hannah Dijkers. De verdiende prijs 

krijgen deze kinderen binnenkort. 



 Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en 

wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Leerlingen, die 

ondanks het verrijkingsaanbod in de groep, nog onvoldoende worden aangesproken op hun 

leerbehoeften, komen in aanmerking voor de laddergroep binnen onze school. Het aanbod in 

de laddergroep bestaat voornamelijk uit opdrachten die het creatief, praktisch en analytisch 

denken bevorderen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren leren.  

De laddergroep staat onder leiding van juf Anke Kleijwegt. 

 

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 kangoeroeklas als zij 

(gediagnosticeerd) hoogbegaafd zijn en hiervan hinder ondervinden ,én waarbij de school 

onvoldoende tegemoet kan komen aan hun specifieke behoeften. De kangoeroeklas heeft 

daardoor een meer therapeutisch karakter.  

Deze kinderen komen bij elkaar op woensdagmorgen in Numansdorp (CBS De Bron). 

  

Werktijden juf Marja Gerards. 

Haar werktijden zijn volgend jaar: 

maandag en donderdag: 8.15 – 12.15 uur. 

woensdag - en vrijdagmorgen: 8.15 – 12.30 uur. 

dinsdag: de gehele dag 

Op maandagmiddag en donderdagmiddag is juf Marja Gerards afwezig. 

  

Zwemles. 

Het komende schooljaar gaan groep 4 en 5 elke week op dinsdagmiddag zwemmen in 

‘De Wellen’ in ’s-Gravendeel. De kinderen vertrekken om 13.15 uur naar het zwembad en 

zijn om 15.00 uur terug op school. Tijdens de zwemles worden de leerlingen begeleid door 

juf Mariëtte Bouman en juf Marja Gerards. Leerlingen die niet zwemmen worden 

opgevangen in groep 3. De zwemles is van 13.45-14.30 uur.  

  

Gymnastiek. 

Volgend schooljaar beschikken we opnieuw over een vakleerkracht gymnastiek.  

Deze leerkracht huren we in van RegieKr8. Hij zal op dinsdagmiddag en woensdagmorgen 

de gymles verzorgen in de groepen 1 t/m 8. 

dinsdagmiddag: groep 1/2 en groep 6/7 

woensdag: groep 4a/5 - groep 3/4a - groep 8 

vrijdag: om de week: groep 6/7 - groep 8 (door de eigen groepsleerkracht) 

  

Kennismaken nieuwe groep en leerkracht. 

Op dinsdagmorgen 9 juli worden de leerlingen van groep 2 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. 

Elke school heeft een budget gekregen voor het verlagen van de werkdruk. Vanuit deze 

gelden is er volgend jaar opnieuw een vakdocent gymnastiek aanwezig.  



Tijdens de gymles van hun groep hebben de leerkrachten 1 uur per week extra tijd voor 

voor- en nawerk. 

 

Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

dhr. S. van Schaik.    

directeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


