
 
 
 

 
 
Oud-Beijerland, 3 juli 2020 
Betreft: Welke groep krijgt welke leerkracht? 
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen, 
  
Net als vorig jaar groeit onze school het huidige en komende schooljaar enigszins. Qua formatie 
kunnen we met 8 reguliere groepen blijven werken. Hiervoor zetten we een deel van de 
middelen in die we voor Passend Onderwijs & werkdrukvermindering krijgen.  
Daarnaast behouden we één taalklas. CSG De Waard heeft besloten deze expertise binnen De 
Hoeksteen te willen behouden. Deze voorziening wordt apart bekostigd. 
 
Alles bij elkaar blijft de groepenverdeling bijna onveranderd, zoals u verderop kunt lezen. 
 
Veranderingen binnen de school & het team 
Ondanks dat de taalklas blijft bestaan, moeten we juf Judith laten gaan… De juf gaat verhuizen 
en ze heeft in de buurt van haar nieuwe woonplaats een andere baan gevonden.  
Ook nemen we afscheid van juf Esther, één van de onderwijsassistenten op het leerplein. Na de 
zomervakantie gaat zij op De Bron aan het werk. 
 
Meester Arjen neemt de taken van juf Esther over en gaat bijna alle lesuren als 
onderwijsassistent op het leerplein werken. Juf Margo gaat twee dagen in de Taalklas werken in 
verband met het vertrek van juf Judith.  
Het komende jaar zullen er bovendien meerdere studenten in diverse groepen stage komen 
lopen, waaronder 2 vierdejaars studenten. Juf Esmee Katoen zal haar afrondende stagejaar in 
groep 1/2b en juf Jet Overvoorde in groep 8 doen. 
 
Omdat het tegenwoordig heel lastig is om invalleerkrachten te vinden, hebben de scholen 
binnen CSG De Waard sinds vorig jaar enkele vaste extra krachten binnen de school 
aangesteld, die beschikbaar zijn bij ziekte om in te vallen. Vanuit deze middelen hebben we juf 
Mira en juf Mariska één of twee dagen per week beschikbaar om in te zetten voor vervanging bij 
ziekte. De vaste vervangers zorgen er voor dat, als er geen zieken zijn, alle leerkrachten om de 
beurt worden uitgeroosterd - de specialisten wat regelmatiger dan de andere leerkrachten - 
zodat ieder zich op zijn/haar inhoudelijke bijdrage aan het onderwijs op onze school kan richten. 
 
Er zijn nauwelijks invallers van buiten de school op te roepen. Als er geen invallers beschikbaar 
zijn, zullen de groepen verdeeld moeten worden of zullen de leerlingen thuis moeten blijven. Dit 
laatste proberen we te voorkomen. 
 
Welke leerkracht staat voor welke groep? 
Binnen de school gaan we door op het ingeslagen pad van onderwijsvernieuwing. We vinden 
het belangrijk dat leerlingen zich verder ontwikkelen op het vlak van zelfsturing, eigen doelen 
stellen, deze leren te bereiken en daarbij samen te werken. 
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De groepsverdeling treft u in het onderstaande overzicht aan. We verwachten dat juf Willemien nog 
geruime tijd afwezig zal zijn en zijn de opties om haar structureel goed te vervangen aan het 
verkennen. We verwachten de ouders van groep 1/2b daar volgende week over te kunnen 
informeren. 
 
De verdeling voor schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit: 
Groep 1/2a juf Wendy (ma, di) & juf Mira (wo-vr) 
Groep 1/2b juf Willemien (ma, di) & juf Renée (wo-vr)  

juf Esmee (Lio; do, vr) 
Groep 3 juf Hettie (ma, di) & juf Roos (wo-vr)  
Groep 4 juf Leontine (ma-vr) 
Groep 5 juf Donna (ma-wo) & juf Cindy (do, vr) 
Groep 6 juf Marleen (di-do) & juf Mieke (ma, vr) 
Groep 7 juf Désirée (ma-wo) & juf Corrinne (do, vr) 
Groep 8 juf Christa (2 dagen per week) & juf Mariska (3 dagen per week) 

juf Jet (Lio; do, vr) 
Onderwijsassistenten Leerplein meester Arjen (alle dagen m.u.v. donderdagmiddag) 
 
Taalklas juf Margo (ma, di) & juf Aletta (wo - vr) 
 
ib-werk groep 1-3 en de Taalklas juf Hettie (m.n. do) 
ib-werk groep 4-8 juf Christa (m.n. do) 
Vaste vervangers juf Mira (dinsdag) en juf Mariska (2 dagen per week) 
 
Yvonne Verweij en Marco de Jong zijn de halve week wisselend aanwezig op De Hoeksteen. 
Yvonne wisselt haar werk op De Hoeksteen af met de directievoering op De Ark en Marco doet dat 
op De Bron.  
 
Op donderdag 9 juli gaan de kinderen kennismaken met één of beide leerkracht(en) voor komend 
schooljaar. Met bovenstaande indeling zien wij uit naar een goed, nieuw schooljaar! 
  
Met vriendelijke groet,  
 
 
Marco de Jong  
Yvonne Verweij 
Directie CBS De Hoeksteen 
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