
 

 
 

 
 
Numansdorp, 26 juni 2020 
 
Betreft: Welke juf(fen) of meester krijgt uw kind? 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 
 
Door middel van deze brief willen wij u laten weten welke leerkracht komend schooljaar aan 
welke groep les zal geven. Ook de taken van de andere teamleden staan hierin vermeld en we 
lichten toe over hoe we als team van De Bron samen zorgen dat alle kinderen zo goed mogelijk 
onderwijs ontvangen. We gaan namelijk het principe van ‘één of twee vaste leerkrachten voor 
één groep’ enigszins loslaten. 
 
Veranderingen binnen de school & het team 
Zoals u weet gaan juf Jannie in ‘t Veld en meester Theo Hommels genieten van hun vrije tijd! 
Daarnaast groeit de school en ontvangen we sinds enkele jaren flinke bedragen voor Passend 
Onderwijs & werkdrukvermindering in het Primair Onderwijs. 
 
Gelukkig hebben we de gaten in de formatie goed op kunnen vullen. Twee nieuwe leerkrachten 
komen in de kleutergroepen werken, te weten juf Ingrid Baars en juf Ingrid Timmerman. Deze 
beide leerkrachten werken op dit moment op andere scholen van CSG De Waard en zijn dus 
binnen de stichting al bekend. Naast deze twee leerkrachten komt juf Yvette Herweijer ons 
team versterken. Zij werkt momenteel op een school in Barendrecht. Meester Rein maakt, als 
zij-instromer, de overstap vanuit het werk als jongerenbegeleider, naar het onderwijs. Hij is 
geslaagd voor zijn startbekwaamheidsonderzoek en is daarmee bevoegd leerkracht. Hij gaat 
komend jaar 3 dagen per week lesgeven aan onze school, gecombineerd met een versnelde 
opleiding om zijn diploma als leerkracht te behalen. 
 
Naast juf Rhea en juf Gerdien hebben we nog een ervaren onderwijsassistent aan kunnen 
stellen. Juf Esther komt 3 ochtenden per week in met name de hogere groepen werken. Juf 
Gerdien richt zich dan vooral op de middenbouw en juf Rhea op de groepen 1-4. 
 
Veranderingen vervangingsmiddelen vanwege invallerstekort 
Omdat het tegenwoordig heel lastig is om invalleerkrachten te vinden, heeft CSG De Waard 
een beleidswijziging doorgevoerd. Alle scholen benoemen voor enkele dagen extra 
leerkrachten die beschikbaar zijn bij ziekte om in te vallen. Ook wij hebben dit gedaan. Vanuit 
dit ‘vervangingsgeld’ is juf Ernate tot de kerstvakantie op maandag, juf Maartje op dinsdag en, 
met ingang van 1 oktober, juf Ester van Walsem op woensdag, donderdag en af en toe op 
vrijdag beschikbaar. Als zij niet hoeven in te vallen, nemen ze andere taken binnen de groepen 
op zich en vervangen ze leerkrachten met specialistische taken. 
We houden een klein bedrag over om een invaller incidenteel op te roepen. Als er geen 
invallers beschikbaar zijn, zullen de groepen verdeeld worden of zullen we u een bericht sturen 
dat de leerlingen thuis moeten blijven. 
Alle bovengenoemde nieuwe teamleden van De Bron - meester Rein, de beide juffen Ingrid, juf 
Esther, juf Ester en juf Yvette - hebben zich aan u voorgesteld via de site en de nieuwsbrief, of 
doen dit binnenkort. 
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Welke leerkracht gaat er aan welke groep lesgeven? 
De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit: 
Groep 1/2a juf Ingrid T (ma-wo) & juf Ernate (do,vr) 
Groep 1/2b juf Petra (ma-wo) & juf Ingrid B (do, vr) 
Instroomgroep (vanaf januari) juf Ernate (di, wo) & juf Leonie (ma, do, vr) 
Groep 3a juf Esmee (alle dagen, op vrijdag gecombineerd met groep 3b) 
Groep 3b juf Jannie H (ma-do, op vrijdag gecombineerd met groep 3a) 
Groep 4 juf Maartje (ma) & juf Yvette (di-vr) 
Groep 5 juf Nicolette (ma-wo) & juf Michelle (do, vr) &  

meester Rein (ma, di, vr) 
Groep 6 juf Sonja (ma, do, vr) & juf Gabrielle (di, wo) 
Groep 7 juf Nel (ma-wo) & juf Sjoerdje (do, vr) 
Groep 8 juf Aniek (alle dagen) 
Onderwijsassistenten juf Rhea (alle ochtenden) & juf Gerdien (4 dagdelen) & 

juf Esther (dinsdagochtend, woensdag, donderdagochtend) 
Conciërge juf Edith (alle ochtenden m.u.v. vrijdag) 
Intern begeleider juf Hanneke (ma, di, do) 
RT-taken juf Sjoerdje (di, wo) 
Schatkamer juf Anke (do) 
Vaste vervangers juf Ernate (maandag of dinsdag), juf Maartje (dinsdag) en 

juf Ester (woensdag, donderdag en soms op vrijdag) 
 
De huidige groepen 4a en 4b voegen we samen tot één groep 5, waar 3 dagen per week twee 
leerkrachten voor staan. Door co-teaching, door samen les te geven dus, geven zij de begeleiding 
van deze groep vorm. We verwachten dat het voor de leerlingen uit deze groep wel even wennen 
zal zijn om weer in één grote groep te zitten, maar daar gaan we goed rekening mee houden. Deze 
opzet heeft als voordeel dat we gericht individuele of groepjes leerlingen extra kunnen begeleiden. 
 
Onze school heeft vanaf groep 4 grote groepen, met gemiddeld 30 leerlingen. Dit heeft voor- en 
nadelen. Als school willen we deze groepen goed begeleiden en daarvoor hebben we dus meerdere 
assistenten en leerkrachten beschikbaar die we gericht inzetten voor kinderen die meer 
ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben, of die op een andere manier leren. We willen dat op 
zo’n manier plannen dat leerlingen voor vaste vakken vaste begeleiders hebben. Dat geeft 
voldoende rust. Voordeel is ook dat, als de vaste leerkracht afwezig is, een andere leerkracht 
makkelijk met de groep aan het werk kan; zij is dan immers al een bekende voor hen. 
 
Juf Nel Naaktgeboren en meester Marco de Jong vormen samen de directie van de school. In een 
brief die vorige week door de voorzitter van het College van Bestuur aan u is verstuurd, heeft u 
kunnen lezen dat meester Marco bij De Bron is benoemd. Hij blijft ook op De Hoeksteen in 
Oud-Beijerland werken en is de halve week op wisselende dagen op De Bron aanwezig. Mocht u 
hem niet treffen, dan kunt u via debron@csgdewaard.nl of telefonisch een afspraak met hem maken. 
 
Op dinsdag 14 juli gaan de kinderen kennismaken met één of beide leerkracht(en) voor komend 
schooljaar. Met bovenstaande indeling zien wij, als team van De Bron, uit naar een goed, nieuw 
schooljaar! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nel Naaktgeboren 
Marco de Jong 
Directie CBS De Bron 
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