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GROEPSINDELING 2017 – 2018
In de tweede uitgave van dit extra blad over de groepsindeling gaven we al aan dat er volgend jaar
méér personele formatie beschikbaar is dan waar we aanvankelijk van waren uitgegaan.
Dat is voor het komend jaar natuurlijk goed nieuws! Er is méér ondersteuning en het moeten
samenvoegen van twee groepen 7 tot één erg grote groep 8 op de Groene Hil is nu niet nodig.
De Werkgroep Groepsindeling, bestaande uit ouders en leerkrachten van de MR, leden van het
Zorgteam en de directie van de school heeft een nieuwe groepsindeling samengesteld en aan de MR
voorgelegd. De directie heeft daarop alle beschikbare personeelsleden ingedeeld.
De Werkgroep heeft als opdracht een groepsindeling samen te stellen die zo gunstig mogelijk is,
rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen en passend in het beschikbare financiële
kader. Dat is niet altijd gemakkelijk en we kennen schooljaren waarin (forse) pijnpunten opgelost
moesten worden. Gelukkig speelde dat voor het komend jaar veel minder.
De nieuwe indeling ziet er voor het schooljaar 2017 – 2018 als volgt uit:

GROENE HIL
Huidige groep
12MO
12JO
12EP
oudste kleuters groepen 2 
13DH
13MA
14MW
15WK
16TL
17CS nieuwe indeling met 7ES
17/8ES nieuwe indeling met 7CS
18KB
1

Nieuwe groep
12MO
12JO
12EP
13DH
14NT
14NR
15WK
16TL
17CS
18KB
18MA
 VO

Leerkracht(en)
Myrna, Carla / Sophieke 1)
Joyce O en Margreth
Elsje en Carla
Diede en Audrey
Nathalie en Marieke vd W
Nancy en Linda 2)
Wiepke en Jolien
Tressa en Yvonne
Chantal en Anjo
Karin en Joyce H
Marieke A.

) Myrna staat 4 dagen in de groep en heeft 1 dag RT-taken. Tot januari doet Carla de 5e dag, na januari neemt

Sophieke dat over.
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) Nancy de Rooij werkt al vele jaren op Burgst-Kroeten in onder andere groep 4. Linda van Hest komt vanuit
de bovenbouw nu lesgeven in groep 4.

KROETEN
Huidige groep
20MH wordt verdeeld over:
21MW
21NR
oudste kleuters groepen 2 
23BS
24PS
25SF
26SH
27BL
27NR
28HV

Nieuwe groep
20MB
21MW - 21MH
21MW
21MH
23BS
24PS
25SF
26SH
27HV
28BL
28NR
 VO

Leerkracht(en)
(instroom vanaf plm. januari) Marq 1)
Mariëlle en Sandra H
Muriël
Brigitte en Daniëlle
Patricia en Brigitte
Saskia en Sandra de N.
Susan en Linda donderdag
Hanna en Masja
Brechtje en donderdag afw.Hanna / Ellen
Nicole en donderdag om de week Ellen 2)

1

) Marq heeft ondersteunende taken tot het moment dat de instroomgroep start.
) Ellen Schellekens is al een aantal jaren leerkracht groep 8 op de Groene Hil.
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OVERIGE TAKEN
Naam teamlid
Linda van Hest
Myrna van der Oord
Marq van Broekhoven
Carine Bolluyt
Nanny Maanders
Sophieke Hinfelaar
Delsey Beesems
Marijke van Eil
Joost Matthee
Leo Huijsman
Paul Duijvelaar

Dag/dagdelen
1 dag
1 dag
september - januari
hele week
5 dagen
2 dagen
2,5 dag
3 dagen
4,5 dag
4 dagen
4-5 dagen

Activiteit / taken
Muzieklessen div. groepen
RT
RT en ondersteuning
Onderwijsassistent Bovenbouw
Onderwijsassistent Onderbouw
Onderbouwbegeleiding / grp 1-2
Interne begeleiding en Plusklas
Interne begeleiding
Directeur
Locatieleider
Locatieleider

BIJLAGEN EN OPMERKINGEN
 Er volgt nog een namenlijstje van de nieuwe groepen 3. Er komt op elke locatie één groep 3 waar
alle oudste kleuters naar toe gaan. Kleutergroepen hoeven dus niet verdeeld te worden.
 De groepen 17CS en groep 7 van de combigroep 7/8 op de Groene Hil worden opnieuw
ingedeeld om twee ongeveer even grote en gelijkwaardige groepen te maken. Betrokken ouders
ontvangen een namenlijst.
 De ouders van de kinderen in groep 20MH ontvangen een bericht in welke kleutergroep hun kind
is geplaatst (21MW of 21MH).
 U ontvangt nog een overzichtje van de dagen dat de leerkrachten aanwezig zijn in de groep van
uw kind. Vaak is dat elk 50% maar dat is niet altijd het geval.

