
 

 
                              Groepsindeling en informatie schooljaar 2021-2022 
                                                                        
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Informatieavond per brief 

In de jaarplanning staat op 17 juni de informatieavond gepland. Voor corona deelden wij op deze 

avond de groepsindeling en andere zaken met u aangaande het komende schooljaar. Wegens 

“corona” kan deze bijeenkomst nog steeds, helaas, niet fysiek doorgaan.  

Met deze brief willen wij u graag informeren over de zaken die normaliter op de informatieavond 

zouden zijn besproken en toegelicht. Wij zijn ons er wel van bewust dat wij tijdens een persoonlijke 

ontmoeting meer argumentatie omtrent keuzes makkelijker kunnen delen. Immers: in een brief leest 

u niet alle argumentatie waarom bepaalde besluiten genomen zijn. Mochten er dus bij u nog vragen 

zijn na het lezen van deze brief en mocht u behoefte voelen om meer argumentatie te horen: bel of 

mail gerust of spreek ons aan op het plein. 

 

Graag delen wij de volgende punten: 

1. Terugblik 2020 – 2021: opbrengsten en schoolontwikkeling 

2. Vooruitblik 2021 – 2022: schoolontwikkeling en besteding extra budgetten 

3. Groepsindeling 

4. Inzet ander personeel en taken 

5. Verdeling kleutergroepen 

6. Verdeling groepen 3 

7. Herindeling groepen 5, 5/6 en 6 

8. Lokaalindeling 

9. Foto’s: wie is wie? 

10. Tot slot 

 

1. Terugblik 2020 – 2021: opbrengsten en schoolontwikkeling 

Ook het afgelopen schooljaar stond nog volop in het teken van “onderwijs tijdens corona”. Naast het 

draaien van een “regulier” schooljaar hadden we ook te maken met: zorgen over corona, veel testen, 

klas in quarantaine, GGD overleggen, positief geteste leerkrachten, gezinnen in quarantaine, 

sterfgevallen binnen families en helaas ook nog een lange lockdown vol thuisonderwijs. Het was op 

vele fronten “we zullen doorgaan…” 

 

Gelukkig en dankbaar zijn wij om te zien dat het met de opbrengsten van ons onderwijs aan onze 

kanjers, op alle vlakken wél goed gaat. We kennen op onze school geen grote achterstanden.  

De afgelopen periode hebben we zowel de cognitieve opbrengsten als de sociaal emotionele 

opbrengsten gemeten en we kunnen op schoolniveau de onderstaande algemene conclusies trekken: 

 De (Cito) toetsen laten een beeld zien, dat vergelijkbaar is met andere jaren in deze periode. 

De beperkte leergroei die we bij aanvang van het schooljaar zagen, lijkt hersteld. 

 De eindtoets van groep 8 scoorde 537.1, landelijk was dat 534.5.  

Ook op alle referentieniveaus bij alle vakgebieden scoorden wij hoger dan landelijke 

gemiddelden. 

 Maar het allerbelangrijkste: het welbevinden van onze kanjers  

De resultaten van de sociale veiligheidslijst en ons Kanjervolgsysteem zijn positief te noemen.  

Dat is zeker na zo’n spannend coronajaar écht geruststellend…daar doen we het voor! 



Hieronder een kort overzicht van de scores op de sociale veiligheidslijst van onze kanjers 

(anoniem afgenomen bij alle leerlingen in de groepen 5 t/m 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vooruitblik 2021 – 2022: schoolontwikkeling en besteding extra budgetten 

U heeft het vast in de media meegekregen: alle scholen ontvangen de komende 2 jaar extra geld om 

op school in te zetten. Om een extra impuls te geven na deze coronacrisis. Vanuit al onze analyses 

hebben we ervoor gekozen om komend schooljaar deze extra gelden in te gaan zetten voor: 

 Extra formatie voor groepsverkleining in de groepen 3 

Tijdens de lockdown is gebleken dat thuisonderwijs voor groep 2 en groep 3 leerlingen lastig was. 

We zien nu relatief veel leerlingen, in vergelijking met andere jaren, die in groep 3 een stagnatie 

laten zien. Deze leerlingen hebben baat bij doubleren. Daarnaast vinden wij het belangrijk om 

voor onze groep 2 leerlingen een stevig fundament in groep 3 te creëren. Dit bij elkaar maakt dat 

wij in plaats van 2 groepen 3 van 31 leerlingen (dit was de situatie zonder de extra budgetten),  

3 groepen van +/- 20 leerlingen maken.  

 Extra formatie voor ondersteuning in groep 6 en uit elkaar halen van combinatiegroep.  

Richting groep 8 zijn er nog 2 leerjaren waarin extra leerwinst te behalen valt. Met de inzet van 

de extra gelden kan de huidige groep 5-6 uit elkaar gehaald worden. Zo creëren we 2 kleine 

groepen 7. De huidige groepen 5 worden samengevoegd; op deze groep zetten we  

2 leerkrachten in.  

 Rekenonderwijs: de resultaten van rekenen geven aan dat enige actie gewenst is.  

Van alle vakgebieden laat ons rekenonderwijs de minste leergroei zien. Niets verontrustend voor 

korte termijn, maar een impuls op dit vakgebied kan een duurzame verbetering betekenen. 

We gaan dan ook een rekenverbetertraject met ons team doorlopen. Aangestuurd door onze 

rekencoördinator Anita Polman. Zij zal meer ambulante tijd hiervoor krijgen. Anita zal ook 

plaatsnemen in het bovenschools leerteam. 

 Een deel van de gelden zal gespaard gaan worden voor 2e helft van het schooljaar. 

Na de M cito -toetsen medio komend schooljaar zullen wij opnieuw analyses uitvoeren en van 

groepsniveau meer inzoomen op individueel niveau. Een leerkracht kan dan, indien nodig,  

vrij geroosterd worden voor extra individuele begeleiding. 

 Inzet voor ons kanjerprofiel – welbevinden van onze kanjers – uitbreiding uren zorgteam. 

Als excellente kanjerschool vinden wij het vooral belangrijk om ons te richten op het 

welbevinden van onze leerlingen. Vanuit observaties en vanuit veiligheidspeiling hebben wij in 
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kaart welke leerlingen er extra ondersteuning op mentaal vlak nodig hebben. Een belangrijke 

taak voor ons professionele zorgteam. Een deel van de gelden zal dan ook gaan naar extra inzet 

van het zorgteam; meer ambulante tijd voor onze kindertherapeut, een kleine uitbreiding van de 

uren van onze kanjercoördinator en ook ons zorgteamlid in opleiding zal meer ambulante tijd 

krijgen. Dit alles om het welbevinden van onze leerlingen te optimaliseren. 

 

3. Groepsindeling 

Wellicht voor u de allerbelangrijkste informatie uit deze brief: welke leerkracht krijgt mijn kind 

volgend schooljaar. Onderaan dit schema vindt u toelichting over de indelingen. 

 

Groep Aantal  

(ongeveer) 

Leerkracht Werkdagen 

1-2A 

 

 

22 Marlies Kuipers Hele week 

 

1-2B 

 

22 Sanne Jansen 

José Lagendijk 

 

Ma – di – woe 

Do – vrij  

1-2C 

 

22 Tessa van Tol 

Tessa Stegeman 

Hele week 

4e jaars student – dagen in 

overleg – tot 1 feb 

1-2D 

 

22 Chantal van den Broek 

Mariëlle Geurts 

Ma – di – woe – do  

Vrijdagmorgen 

 

3A 

(indeling volgt in 

aparte mail) 

20 Petra Bouman 

Mariëlle Geurts 

Ma – di – vrij 

Woe – do  

 

3B 

(indeling volgt in 

aparte  mail) 

21 Sonja Spronk 

Rianne de Jong 

Ma – di 

Woe – do – vrij 

 

3C 

(indeling volgt in 

aparte mail) 

20 Marjolein Nienhaus 

 

Hele week 

4A  

(nu klas Petra en 

Mariëlle) 

 

23 Annemieke Hanselaar 

Carolijn Hensbergen 

Ma – di 

Woe – do – vrij  

 

4B 

(nu klas Sonja en 

Rianne) 

 

21 Charlotte Houben 

 

Hele week 

5A 

(nu klas Charlotte) 

 

 

20 Renée van Dorth 

Quinty Suijker  

Ma – do – vrij  

Di – woe 

 

 

5B 

(meester Jary gaat 

met zijn klas mee) 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Jary Beekhuizen Hele week 



6 

(nu groep 5A en 5B) 

30 

 

(alle ochtenden 

groepsverkleining) 

Hennie Witkamp 

 

én 

 

Astrid de Graaf 

Hele week (op 28 woensdagen 

Bapo) 

 

 

Hele week op alle ochtenden 

 

7A 

(indeling volgt in 

aparte mail) 

 

22 Saskia Eefting 

 

Pauline Hunse 

Hele week 

 

4e jaars student – dagen in 

overleg – tot 1 feb 

 

7B 

(indeling volgt in 

aparte mail) 

 

22 Monique van de Kerk 

 

Suzanne van de Weerdt 

 

Ma 

 

Di – woe – do – vrij 

 

8 

(nu de groep van 

Suzanne/Monique) 

26 Anita Polman 

 

Hele week 

 

4. Inzet ander personeel en taken 

 

Naam Functie/taak Werkdagen  

Martine Spreeuw 

 

Directeur Maandag t/m vrijdag 

Sonja de Groot Adjunct directeur 

Intern begeleider - voorzitter zorgteam 

Maandag t/m vrijdag 

Heleen Dakilwadjir Intern begeleider 

Kanjercoördinator /Gedragsspecialist 

Ondersteunende directietaken 

Zorgteam 

Maandag t/m donderdag 

Sonja Spronk Kindertherapeut 

Zorgteam 

Schoolopleider 

Woe – do  

Evelien Janssen Uitvoerend zorgteamlid 

Plusklas 

Di – woe  

Carolijn Hensbergen Zorgteam 

Kanjercoördinator 

3 uur per week 

Adrie Brouwer 

 

Vakdocent ZZP bureau 

Vakdocent gym 

 

Maandag t/m woe 

 

Donderdag inzet gymdocent 

ZZP (in verband met studie 

Adrie) 

Harry Labes Conciërge  Dinsdag, do-morgen, vrijdag 

Wil Verweij Administratief medewerker Dinsdag 
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René van Zuilen Vrijwilliger Ma - Vrij 

Loes Migchielsen TSO coördinator 

Loes wordt ondersteund door vele 

kanjer- TSO vrijwilligers! 

Ma – di – do - vrij 

Monique van de Kerk Vervangingen: werkdrukdagen, ziekte 

en ambulante tijd coördinatoren 

Dagen in overleg (0,55) 

Lies Roodvoets  

 

Vaste invaller  

Anita Polman Rekencoördinator 

Schoolopleider 

Ambulante dagen i.v.m. 

rekenverbetertraject vervangen 

door Annemieke Hanselaar 

Marlies Kuipers Cultuurcoördinator  

Petra Bouwman Leescoördinator  

Chantal van den Broek 

Annemieke Hanselaar 

Hennie Witkamp 

ICT coördinator  

Juf Mieke gaat met pensioen per 1 - 9 - 2021 

 

 
5. Verdeling kleutergroepen 

Wij werken nu met 5 kleutergroepen. Volgend schooljaar hebben wij 4 kleutergroepen.  

De kleuters uit groep 1E worden verdeeld over de andere kleutergroepen.  

De overige kleuters blijven in hun huidige groep. De kleuterleerkrachten en Heleen Dakilwadjir 

(intern begeleider) hebben zorgvuldig naar een goede groepsindeling gekeken. De klassenindeling 

van de kleutergroepen worden naar de kleuterouders apart gemaild. Let op: de ouders ontvangen 

alleen het klassenoverzicht van de groep waar hun eigen kind in zit en zonder volledige achternaam.  

De betreffende lijst krijgt u vandaag via een aparte mail. 

 

6. Verdeling groepen 3 

Onze groep 2 leerlingen zijn nu verdeeld over 4 kleutergroepen. Na de zomervakantie starten wij met 

3 groepen 3. De kleuterleerkrachten en Heleen Dakilwadjir hebben zorgvuldig naar een goede 

groepsindeling gekeken. Hierbij is rekening gehouden met een evenredige verdeling jongens/meisjes, 

zorgzwaarte, vriendjes/vriendinnetjes. U ontvangt de klassenlijst van uw kind via een aparte mail. 

 

7. Herindeling groepen 5, 5/6 en 6 

Onze huidige combinatiegroep uit elkaar halen is wellicht 1 van de formatiezaken die u niet zag 

aankomen, wellicht wel, al dan niet, hoopte.  

Het werken met een combinatiegroep kon qua leerlingaantallen en budgetten voorgaande jaren niet 

anders. Maar, zoals eerder aangegeven, maakten de extra budgetten dit voor komend schooljaar wel 

mogelijk. Ook is in onze enkele groep 5 het leerlingenaantal afgenomen. Al met al ligt er ruimte om 

nu de stap naar enkele groepen te maken. Het werken met enkele groepen heeft, passend bij ons 

onderwijssysteem, namelijk nog altijd onze voorkeur.  

 

 



De groepen 5 gaan samengevoegd worden. We begrijpen dat dit voor de ouders van de enkele groep 

5A even zoeken naar “de kans” in deze keus is. Hun kind gaat namelijk van een kleine groep 5 nu naar 

een grotere groep 6. Ook voor de groep 5B leerlingen zal het even zoeken zijn naar hun nieuwe 

groepsdynamiek; zij komen in een andere, bestaande, enkele groep erbij.  

Om hier op in te spelen zetten wij dan ook naast onze zeer ervaren meester Hennie, nóg een 

leerkracht, juf Astrid, in groep 6. Beide leerkrachten hebben goed in kaart hoe in de ochtenden de 

groep verkleind kan worden en hierdoor onderwijs op maat gerealiseerd kan worden.  

 

Voor de huidige groep 6A en 6B (deel van de combigroep) ligt er een mogelijkheid om naar  

2 kleinere, enkele groepen 7 te gaan. Ook voor hen zal het even zoeken zijn in de nieuwe 

groepsdynamiek, immers: er ontstaan 2 “nieuwe” groepssamenstellingen. De indeling is zorgvuldig 

en uitgebreid beargumenteerd gemaakt met alle groepsleerkrachten en betrokken zorgteamleden.  

De klassenlijsten ontvangt u in een aparte mail. 

 

Uiteraard zullen onze kanjercoördinator en de groepsleerkrachten bij aanvang van het schooljaar 

veel aandacht besteden aan de nieuwe groepsdynamieken.  

 

Op het moment van het sturen van deze brief, laten wij op school de leerlingen uit de huidige 

groep 5, 6 en 5/6, al zelf even in hun nieuwe groep plaatsnemen. Zij zijn dus vanmiddag op de 

hoogte gebracht door de leerkrachten en kanjercoördinator van de nieuwe groepssamenstelling. 

 

 

8. Lokaalindeling  

Lokaalindeling gebouw blauw 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                               Lokaalindeling gebouw groen 
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9. Foto’s - wie is wie? 
 

 

 

 

 

 

 

 
     Martine Spreeuw                       Sonja de Groot               Heleen Dakilwadjir                        Marlies Kuipers 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Sanne Jansen         José Lagendijk       Tessa van Tol           Chantal van den Broek 
 

 

 

 

 

 

 

       
      

     Petra Bouman         Mariëlle Geurts      Rianne de Jong     Sonja Spronk 
 

 

 

 
 

 

 

 Marjolein Nienhaus    Annemieke Hanselaar              Carolijn Hensbergen                     Charlotte Houben 

 



Foto’s - wie is wie? - vervolg 
 

 

 

 

 

 

 

       
     Renée van Dorth           Quinty Suijker       Jary Beekhuizen    Hennie Witkamp 
 

 

 

 

 

 
 
 

       Astrid de Graaf           Saskia Eefting              Suzanne van de Weerdt              Monique van de Kerk 
 

 

 

 

 

 

 
 

    Anita Polman           Evelien Janssen            Adrie Brouwer          Harry Labes 
                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 
René van Zuilen                  Wil Verweij                   Loes Migchielsen            Tessa Stegeman              Pauline Hunse 

          



Tot slot: 

Deze brief zal absoluut een persoonlijke informatieavond niet helemaal op een goede wijze hebben 

kunnen vervangen. Wij hebben ons best gedaan om u zo goed mogelijk schriftelijk te informeren 

over alle plannen voor komend schooljaar. Uiteraard missen wij ook nu de interactie met u: tijdens 

de informatieavond krijgen wij namelijk ook altijd zicht op wat er bij u leeft en waar bij u vragen 

zitten. Met de MR hebben wij deze brief doorgenomen en hen als klankbord gebruikt. Voelt u zich 

gerust vrij om ons te bellen/mailen/op het plein aan te spreken, als u naar aanleiding van 

bovenstaande informatie nog vragen heeft. Wij zullen vandaag na schooltijd en morgenochtend bij 

aanvang van de dag, op het plein aanwezig zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mede namens ons kanjerteam, 

 

Sonja de Groot, Heleen Dakilwadjir en Martine Spreeuw 

MT Koningin Julianaschool 

 

 

 

Vol vertrouwen… 
op naar schooljaar 2021 – 2022! 


