
 
 
Formatie schooljaar 2020 – 2021. 

Geachte ouders/verzorgers, 

Via deze extra brief informeren we u over de formatie voor het schooljaar 2020-2021. 
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 hebben we volgend jaar een wijziging in de 
bovenbouw. Meester Daan van der Pol komt ons versterken in groep 6/7. 
In de bijlage bij deze brief stelt hij zich voor aan de kinderen en aan hun ouders. 
We heten hem van harte welkom en wensen hem veel arbeidsvreugde toe binnen onze 
school.  
 
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. 
In het nieuwe schooljaar komt Eva Renes op maandag- en dinsdagmorgen stage lopen in 
groep 1/2. Door haar aanwezigheid in de kleutergroep is er op deze schooltijden extra 
aandacht en begeleiding voor de kinderen. Eva volgt de opleiding tot onderwijsassistent. 
 
Groep 3 en 4: 
maandag t/m woensdagmorgen: juf Janine Gevers. 
donderdag en vrijdagmorgen: juf Mariëlle Reedijk. 
 
Groep 5 
de gehele week: juf Mariëtte Bouman. 
 
Groep 6 en 7: 
maandag en dinsdag: juf Heleen Biesheuvel. 
woensdagmorgen t/m vrijdagmorgen: meester Daan van der Pol. 
Tot de herfstvakantie is meester Daan ook op dinsdag aanwezig.  
Op deze dinsdagen zal hij zich inwerken in de groep en in de school. Ook zal hij deze 
dinsdagen evt. remedial-teaching geven.  
Vanaf de herfstvakantie t/m juli 2021 heeft meester Daan op dinsdag ouderschapsverlof. 
 
Groep 8: 
maandag en dinsdag: juf Jacqueline van den Bosch. 
donderdag en vrijdagmorgen: meester Steven van Schaik. 
Op woensdagmorgen zullen zij om de week lesgeven aan groep 8. 
Meester van Schaik in de even weken en juf Jacqueline in de oneven weken. 
 
De MR en de leerkrachten zijn unaniem akkoord met deze indeling. 
 
 
 
 



Directietaken. 
Meester Steven van Schaik houdt zich op maandag en dinsdag en de oneven 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 de 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 even 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. Dit kan op cognitief 
of op sociaal-emotioneel terrein zijn. 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.  
Op maandag- , dinsdagmiddag en op woensdagmorgen zal Eva Renes leerlingen 
begeleiden die extra aandacht en hulp nodig hebben. Op maandag- en dinsdagmiddag zal 
Eva o.a. kinderen begeleiden die lezen met het programma ‘BOUW. 
Daarnaast zal zij deze middagen en op woensdagmorgen een aantal momenten remedial-
teaching geven aan een leerlingen in diverse groepen. 
 
ICT. 
Meester Daan van der Pol is onze ICT’er vanaf het nieuwe schooljaar.  
Elke week houdt hij zich op maandagmorgen bezig met ICT-zaken.  
Hij is medeverantwoordelijk voor de implementatie en borging van ICT in ons onderwijs.  
Op maandagmorgen zal hij met leerlingen wellicht ook gaan programmeren. 
Maandagmiddag is meester Daan afwezig. Deze middag is hij ICT’er op De Molenwiek in 
Mijnsheerenland. 
 
De ‘Laddergroep’. 
Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en 
wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Sommige leerlingen 
compacten hun leerstof zodat zij meer tijd hebben voor plusopdrachten.  
Leerlingen, die ondanks het extra aanbod nog onvoldoende worden uitgedaagd op hun 
leerbehoeften, komen in aanmerking voor de Laddergroep binnen onze school.  
 
Volgend schooljaar zal juf Anke Kleijwegt, een gedeelte van de dinsdagmorgen, leerlingen 
uit groep 5 t/m 8 Laddergroeponderwijs bieden. De resterende tijd zal juf Anke in de groepen 
aanwezig zijn om leerlingen in de eigen groep die uitdaging te bieden die zij nodig hebben.  
De Laddergroep voor leerlingen uit groep 3/4 komt hierdoor te vervallen.  
 
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 waarschijnlijk bij elkaar op woensdagmorgen in Numansdorp (CBS 
De Bron). 
  



 
Werktijden juf Marja Gerards. 
Haar werktijden zijn volgend jaar: 
maandag - dinsdag en donderdag: 8.15 – 12.15 uur. 
woensdag - en vrijdagmorgen: 8.15 – 12.30 uur. 
Op de middagen is juf Marja afwezig. 
  
Zwemles. 
Het komende schooljaar gaan groep 4 en 5 elke week op vrijdagmorgen zwemmen in 
zwembad ‘De Wellen’ in ’s-Gravendeel. De kinderen vertrekken om 10.15 uur naar het 
zwembad en zijn om 12.15 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 duurt van 10.45 - 11.30 uur.  
  
Gymnastiek. 
Volgend schooljaar beschikken we opnieuw over een vakleerkracht gymnastiek.  
Deze leerkracht huren we in van RegieKr8. RegieKr8 zal op dinsdagmiddag en 
woensdagmorgen de gymles verzorgen in de groepen 1 t/m 8. 
dinsdagmiddag: groep 3/4 en groep 5. 
woensdag: groep 1/2 - groep 6/7 - groep 8. 
vrijdag: om de week: groep 6/7 - groep 8 (door de eigen groepsleerkracht) 
Groep 8 in de even week en groep 6/7 in de oneven week. 
  
Kennismaken nieuwe groep en leerkracht. 
Op donderdagmiddag 9 juli worden de leerlingen van groep 2 t/m 7 ‘verhoogd’. De kinderen 
maken deze middag van 13.30 t/m 14.30 uur kennis met hun nieuwe groep en leerkracht. 
Groep 8 speelt deze tijd bij de kleuters van groep 1. 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



bijlage 1: Daan van der Pol 

 

Aan alle ouders en/of verzorgers van CBS de Weerklank 

 Beste ouders, 

 Mijn naam is Daan van der Pol en ik ben 32 jaar. In mei is mijn dochter 

geboren en vanaf volgend schooljaar ben ik de nieuwe leerkracht van CBS de 

Weerklank. 

Na het zien van een filmpje op facebook, wat mij erg aansprak over de 

Weerklank, heb ik gesolliciteerd bij CSG de Waard. 

 De afgelopen 7 jaar heb ik als leerkracht gewerkt op basisschool de Mare. Dit is een 

montessorischool in Rotterdam. Ik heb hier met veel plezier gewerkt, maar na 7 jaar ben ik 

toe aan een nieuwe uitdaging. 

Ik heb lesgegeven aan groep 1 tot en met groep 8, maar de laatste 5 jaar heb ik voor een 

bovenbouwgroep gestaan. Een bovenbouwgroep, op een montessorischool,  bestaat uit de 

groepen 6,7 en 8 in één klas.   

 Van mijn eigen basisschooltijd (CBS de Molenwiek) herinner ik me nog altijd de leuke 

gymlessen. De interesse voor bewegen is altijd gebleven. Mijn hobby’s zijn crossfitten, 

snowboarden, (zaal)voetballen en hardlopen. 

Ik sport graag samen en in mijn onderwijs bied ik sportieve uitdagingen. Naast het sporten 

houd ik me bezig met ICT. De afgelopen jaren heb ik me vooral verdiept in de kansen en 

valkuilen die er zijn op het gebied van ICT in het onderwijs. Ik hoop met mijn kennis en 

ervaring de school te kunnen helpen. 

 In de klas word ik door kinderen omschreven als een rustige en lieve meester.  Collega’s 

omschrijven mij als sociaal, professioneel, consequent, betrouwbaar, geduldig en betrokken. 

Het belangrijkste vind ik dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze gaan inzien dat 

ze zelf onderdeel zijn van hun eigen leerproces. Het liefst geef ik taal-, reken-, geschiedenis-  

en gymlessen. 

 Ik kijk met plezier uit naar het nieuwe schooljaar en hoop jullie spoedig te ontmoeten. 

Tot volgend schooljaar! 

 

Meester Daan. 

 


