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Groepsbemensing  en indeling 2020/2021 
 
Leerlingenaantal stabiel 
We verwachten dat het totaal aantal leerlingen op 1 oktober 2020, ondanks een aantal verhuizende 
kinderen, rond de 189 zit. Hierdoor kunnen we met acht groepen blijven werken. Mogelijk dat het totale 
leerlingenaantal door extra instroom in de groepen 3 t/m 8 nog iets stijgt.  
 
De groepsbemensing 
We hebben zorgvuldige afwegingen gemaakt bij het samenstellen van de groepen en de bemensing en 
hebben het plaatje rond. Heeft u hier vragen over, dan kunt u die stellen aan de leerkracht of eventueel 
aan de directeur. 
 
groep 1/2a  22 leerlingen (14/8?*) + instroom  

zomer 2020 - kerst 2020  juf Daniëlle (woe, do, vr) / juf Erna (ma, di) 
kerst 2020 - zomer 2021  juf Daisy (ma, di, vr) / juf Erna (woe, do) 
 

groep 1/2b 23 leerlingen (15/8?*) + instroom juf Esther (ma t/m do) / juf Inge B. (vr) 

groep 3 25 leerlingen*    juf Christa (ma, di) / juf Rilana (woe, do, vr)  

groep 4 18 leerlingen     juf Elisabeth (ma en wo t/m vr) / juf Angela (di) 

groep 5 24 leerlingen    juf Katja (ma, do, vr) / juf Inge B. (di, wo) 

groep 6 28 leerlingen    meester Rob (ma, di, wo) / juf Inge H. (do, vr) 
 
groep 7 24 leerlingen    juf Wilma 

groep 8  25 leerlingen    meester Mark  

* De aantallen van groep 2 en 3 zijn nog niet definitief, omdat we de komende weken nog met een aantal ouders willen 

bespreken of hun kind in groep 2 blijft dan wel naar groep 3 doorstroomt. Vanwege het thuisonderwijs vinden deze gesprekken 
later plaats dan gebruikelijk, zodat we kunnen meenemen hoe de kinderen de terugkeer naar school hebben opgepakt. 

 
Onderwijsassistenten juf Anjo, juf Kirsten, juf Pien en juf Lydia  
Juf Anjo en juf Kirsten blijven zich voornamelijk op de groepen 1 t/m 5 richten. Juf Anjo is er op 
maandag, dinsdag en donderdag en juf Kirsten op woensdag en vrijdag. 
Juf Pien blijft als onderwijsassistent voor groep 5 tot en met 8 werken. Hiernaast blijft juf Pien onze 
eventmanager en blijft zij, in samenspraak met het team, de leerlingenraad en de OR, de feesten 
organiseren. Ook gaat juf Pien de leerlingen met een arrangement van groep 6 t/m 8 begeleiden. 
Juf Pien werkt alle ochtenden. 
Juf Lydia zal met name in de kleutergroepen ondersteunen en kleuters met een arrangement 
begeleiden. Juf Lydia werkt van maandag- tot en met donderdagochtend.  
 



Verdere bezetting: 
 
Zorgcoördinatoren 
Juf Inge H. en juf Elisabeth zijn in het nieuwe schooljaar onze zorgcoördinatoren (voorheen Intern 
Begeleiders (IB-ers)). Ze hebben ambulante tijd op de dinsdagen. Juf Inge H. zal zich op de groepen 4, 5, 
7 en 8 richten. Juf Elisabeth richt zich op de groepen 1/2a, 1/2b, 3 en 6. Juf Inge H. en juf Elisabeth 
werken intensief samen. 
 
Gym 
Onze gymjuf Abke gaat op vrijdag gym geven in de groepen 3 t/m 8. Meester Marco zal op maandag drie 
spellessen verzorgen, voor de groepen 5, 6 en 8. Daarnaast blijft hij bij de twee kleutergroepen één 
gymles per week verzorgen. 
 
Directie en MT 
Meester Marco is, naast de gymlessen, ambulant voor directietaken. Het managementteam van De Bron 
bestaat uit juf  Elisabeth, juf Christa, juf Inge H. en meester Marco. 
 
Rekencoördinator 
Juf Elisabeth is onze gediplomeerde rekencoördinator. Zij zal onze leerkrachten ondersteunen op 
rekengebied. 
 
Taalcoördinatoren 
Juf Christa is onze gediplomeerde taalcoördinator. Zij zal onze leerkrachten met name op het gebied van 
lezen en spelling ondersteunen.  
Daarnaast is juf Esther taalcoördinator. Zij zal onze leerkrachten met name ondersteunen op het gebied 
van begrijpend lezen en woordenschat. 
 

Hoogbegaafdheidscoördinator 
Juf Nathalie is inmiddels geslaagd als hoogbegaafdheidsspecialist, maar zij gaat De Bron dus helaas 
verlaten. Gelukkig heeft onze nieuwe juf Inge H. ook ruime ervaring met het werken met 
(hoog)begaafde leerlingen. Juf Inge heeft de twee plusklassen Dubbelklik & WillemWijs gedraaid. 
De Bron is op het gebied van (hoog)begaafdheid in ontwikkeling. Leerkrachten brengen de behoeften in 
kaart, sparren met de zorgcoördinator en HB-specialist en werken met leerlijnen voor het compacten en 
verrijken van de leerstof voor (hoog)begaafde leerlingen 
 
Kidsgierig 
Voor sommige kinderen geeft het compacten en verrijken onvoldoende antwoord op hun 
onderwijsbehoefte. Andere kinderen hebben een bijkomende problematiek. Voor deze kinderen is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan Kidsgierig onderbouw of Kidsgierig bovenbouw. Kidsgierig is een 
binnenschools arrangement voor (hoog)begaafde kinderen. Leerlingen werken hier in een groep van 
gelijkgestemden aan vooraf opgestelde doelen. Juf Inge H. gaat de Kidsgierig-kinderen begeleiden. Dit 
doet ze op vrijdagmorgen, als haar groep 6 gymt.  
 
ICT 
Meester Mark is onze ICT-er.  Hij wordt in het nieuwe schooljaar bijgestaan door juf Inge B.. We hebben 
volgend schooljaar dus twee ICT-ers.  
 
Conciërge 
Meneer Jo is onze conciërge en zal op de ochtenden aanwezig zijn. 
 

 
 



Administratie, oudercontacten & PR en TSO 
Juf Nicolle is onze administratieve kracht, onze coördinator Oudercontacten & PR en onze TSO-
coördinator. Zij zal ook (vooral) op de ochtenden aanwezig zijn. 
  
Wish- en mediatietrainingen  
We hebben de schoolorganisatie zo ingericht dat we ook komend schooljaar onder schooltijd de 
volgende trainingen kunnen bieden: 

 voor groep 6 de Wishtraining  

 voor de liefhebbers uit de groepen 7 en 8 een mediatietraining.  
Meester Rob, juf Katja en juf Anjo zullen samen met een Wishtrainer de Wishtraining geven. 
Waarschijnlijk neemt meester Rob de jongens voor zijn rekening en juf Katja en juf Anjo, samen met een 
Wishtrainer, de meiden. Juf Wilma verzorgt de mediatietraining. 
 
Stagiaires 
Ook in het nieuwe schooljaar krijgen we weer stagiaires van het Koning Willem I College 
(onderwijsassistenten of pedagogische medewerkers) / PABO). We werken volgend jaar met 1e, 2e en 3e 
jaars stagiaires. Hierbij streven we weer naar een win-win situatie. 
Meester Ruud gaat bij ons in groep 8 z’n LIO-stage lopen. Dit is de eindstage in de afstudeerfase van de 
lerarenopleiding. LIO staat voor leraar in opleiding. 

 
 
Volgende nieuwsbrief vrijdag 26 juni 2020 
 


