
 
 
 

 

 
 
Oud-Beijerland, 3 juli 2020 
Betreft: Welke leerkracht krijgt uw kind? 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Komend schooljaar blijft onze school qua leerlingenaantal stabiel. Uiteraard zouden wij graag 
groeien en we hopen dat u, naast dat wij natuurlijk ons uiterste best doen, een goede 
ambassadeur voor onze school wilt zijn. Wanneer u in uw omgeving ouders kent die zoekende 
zijn naar een goede basisschool, wilt u hen dan verwijzen naar de Keuchenius? Ik leid ze graag 
rond en vertel tijdens deze rondleiding waar de school voor staat en op welke manier we dat 
willen bereiken. Qua formatie kunnen we met 8 groepen blijven werken en in de nieuwsbrief van 
juli hebt u kunnen lezen dat we ons onderzoek naar de basisgroepen het komende schooljaar 
heel graag zouden willen voortzetten. De meeste groepen kennen het mooie leerlingaantal van 
gemiddeld 22 leerlingen. We starten met 2 kleine groepen 1/2 en deze groeien ook uit naar, zoals 
we nu weten, 2 groepen van 22 á 23 leerlingen. Hieronder leest u meer over de teamsamenstel- 
ling van het komende schooljaar. 
 
Veranderingen binnen het team 
Zoals u weet gaat juf Riekie genieten van haar vervroegd pensioen. Juf Grada heeft besloten om 
onze stichting te verlaten en op zoek te gaan naar een andere baan. Ook van haar nemen we 
dus afscheid. De laatste die ons verlaat is juf Natascha; zij had tot de zomervakantie een 
benoeming bij ons op school die daarna overgaat in een benoeming op De Ark.  
Sinds de herfstvakantie is juf Elise aan het re integreren bij ons in groep 3. Dit proces is goed 
verlopen en zij is voldoende hersteld om volgend schooljaar weer volop aan de slag te gaan. 
Door de ontstane vacature kan zij daardoor bij ons blijven. Daar zijn we blij mee! 
Bovendien hebben we twee nieuwe meesters kunnen aanstellen. Meester Jorian, die momenteel 
zijn laatste stage loopt op De Wegwijzer in Piershil, komt komend jaar bij ons werken en ook 
meester Bram komt ons team versterken. Hij volgt een werken-lerentraject voor 
onderwijsassistent. De beide heren zullen zich binnenkort aan u voorstellen. 
Juf Daniëlle heeft dit jaar geen vaste groep. Zij wordt na haar verlof onze vliegende keep. Zij 
vervangt onder andere leerkrachten met een bijzondere taak (specialist, coördinator) zodat zij 
voldoende tijd hebben voor hun taak. Tevens kunnen wij, mede door haar inzet, de 
groepsbezoeken van leerkrachten onderling beter vormgeven. Op deze manier leren wij als team 
met en van elkaar. Juf Ingeborg is op vrijdagochtend extra ter ondersteuning binnen de school.  
 
Inzet gelden Passend Onderwijs & werkdrukvermindering Primair Onderwijs 
Deze beide onderwerpen zijn regelmatig in het nieuws. In tegenstelling tot wat er in het nieuws 
over gezegd wordt, komen deze middelen binnen onze stichting wel degelijk in ruime mate op de 
scholen terecht. Wij zetten deze middelen op onze school zo goed mogelijk in; onder andere 
hierdoor kunnen we met 8 groepen blijven werken. 
Bovendien kunnen we, vanuit deze middelen, ervoor zorg dragen dat juf Ingeborg de gymlessen 
op donderdag kan geven én we, naast meester Bram, juf Jolanda en juf Minke als 
onderwijsassistenten kunnen behouden. Meester Bram zal zich met name op de bovenbouw 
richten en juf Jolanda en juf Minke op de onder- en middenbouw.  
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Veranderingen vervangingsmiddelen vanwege invallerstekort 
Omdat het steeds lastiger wordt om invalleerkrachten te vinden, heeft CSG De Waard een 
beleidswijziging doorgevoerd. Alle scholen benoemen enkele vaste extra krachten binnen de 
school, die beschikbaar zijn bij ziekte om in te vallen. Ook wij hebben dit gedaan. Vanuit deze 
middelen is juf Daniëlle een dag per week beschikbaar om in te zetten voor vervanging bij ziekte. 
Naast deze inzet hebben we nog een kleine financiële vervangingsreserve om, als het mogelijk 
is, een invaller incidenteel op te roepen. Op andere dagen, als er geen invallers beschikbaar zijn, 
zullen de groepen verdeeld moeten worden of de leerlingen zullen thuis moeten blijven. 
 
Welke leerkracht staat voor welke groep? 
De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit: 
Groep 1/2a meester Robbin 
Groep 1/2b juf Maria (ma, di) & juf Mariëtte (wo, do, vr) 
Groep 3 juf Ireen (ma, di, wo) & juf Sabine (do, vr) 
Groep 4 meester Jorian (ma, di, woe) & juf Elise (do, vr) 
Groep 5  juf Ingeborg (ma, di, wo) & juf Marianne (do, vr) 
Groep 6 juf Magda (ma, di, woe) & juf Willemijn (do, vr) 
Groep 7 (7/8A) juf Marijke (ma) & juf Lucy (di, woe, do, vr) 
Groep 8 (7/8B) meester Constantijn 
 
ib-werk juf Wilma de Priëlle (groep 1-8 op maandag/dinsdag en donderdag) 
Onderwijsassistent juf Jolanda (ma, do) 

juf Minke (di, wo) 
meester Bram (ma, di, wo, vr) 

Gymspecialist juf Ingeborg (donderdagochtend) 
Vaste vervangers juf Daniëlle (1 dag) 
Ondersteuning juf Daniëlle (1 dag) en juf Ingeborg (vrijdagochtend) 
 
Juf Anke is 4 dagen in de week aanwezig op maandag tot en met donderdag.  
Juf Wilma Bil blijft 2 dagen per week administratieve ondersteuning verlenen.  
Juf Karin blijft 5 dagen werken als onze conciërge en werkt mee in ‘overige schooltaken’, zoals in 
commissies rondom feesten en activiteiten. 
 
Met bovenstaande indeling zien wij als team uit naar een goed, nieuw schooljaar! 
 
De leerlingen zullen op donderdagmiddag 9 juli kennismaken met hun leerkracht(en) van het 
komende schooljaar. De toekomstige leerlingen van groep 4 doen dit echter op dinsdag 7 juli 
omdat juf Elise en meester Jorian dan aanwezig kunnen zijn.  
  
Met vriendelijke groet, mede namens het team,  
 
 
Anke Ende 
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