Formatie schooljaar 2018-2019
Beste ouders,
Wij zijn blij dat we de groepsindeling en groepsbezetting bekend kunnen maken. We zijn heel tevreden met de formatie die is
toegekend vanuit het bestuur met daarbij de extra werkdrukmiddelen en een extra kleine scholentoeslag vanuit de overheid. Dit
maakt onderstaande formatie voor beide scholen mogelijk. Door de leerkrachtbezetting kansrijk in samenwerking met beide basisscholen te realiseren is er
in alle groepen extra leerkrachtondersteuning mogelijk. Met de werkdrukmiddelen worden tevens op beide scholen de uren van de onderwijsassistent
uitgebreid.
Komend schooljaar gaan we intensiever kansrijk samenwerken met Basisschool De Akkerwinde en Basisschool Dr. Jan de Quay. We noemen het kansrijk
samenwerken, omdat we samenwerken daar waar het meerwaarde oplevert.
Tijdens koffieochtenden op beide scholen hebben we van ouders gehoord dat ze positief staan tegenover kansrijke samenwerking. Ouders benoemen de
bijdrage aan de sociale ontwikkeling als positief; ze ontmoeten meer leeftijdsgenootjes, ze hebben meer mogelijkheden voor aansluiting bij
leeftijdsgenootjes, de leefwereld wordt groter en ze kunnen leren van en met elkaar. We zien met elkaar dat kinderen plezier beleven aan de momenten dat
we samenwerken en aan het einde van groep 8 zien we dat onze leerlingen afspraken maken, bijvoorbeeld om zich op te geven voor eenzelfde klas.
Onderwijsinhoudelijk werd het voordeel van het werken met een enkele groep genoemd, bijvoorbeeld voor de zaakvakken. Een aandachtspunt dat
genoemd werd door ouders was het aantal leerkrachten waar hun kind mee te maken krijgt. U zult ontdekken dat we hier rekening mee hebben gehouden.
Ook het vervoer werd als aandachtspunt genoemd, met name voor de onderbouw.
Groep 1-2: Juffrouw Linda, juffrouw Iris en juffrouw Ilse volgen samen met juffrouw Ineke (intern begeleidster van De Akkerwinde) een Master opleiding
met de specialisatie ‘Jonge kind’. Zij hebben afgelopen schooljaar intensief gestudeerd en samengewerkt om het onderwijs aan het jonge kind verder te
ontwikkelen met een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. Komend schooljaar zal juffrouw Ilse vanaf begin november als extra leerkracht aanwezig zijn
in groep 1-2 van De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay. Het samenwerken in de klassenpraktijk is van meerwaarde voor de ontwikkeling die is ingezet.
Tot begin november is juffrouw Ilse met ouderschapsverlof. Het studieverlof van alle drie de leerkrachten en het ouderschapsverlof van juffrouw Ilse
worden vervangen door juffrouw Lisette, nu ook werkzaam op De Akkerwinde in groep 1-2.
Groep 3-4: Beide groepen 3 zullen op woensdagochtend onderwijs krijgen op Dr. Jan de Quay* van juffrouw Ellen v.d. B. Beide groepen 4 krijgen 8 keer op
vrijdagmiddag gezamenlijk les van juffrouw Ingrid op De Akkerwinde. We maken deze keus ter ondersteuning van de sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Maar ook onderwijsinhoudelijk; de lesstof voor deze momenten zal specifiek gekozen worden. Het ondersteunt tevens de inhoudelijke samenwerking van
de leerkrachten, die bijdraagt aan het blijvend ontwikkelen van ons onderwijs.
Groep 5-6: We willen de ingezette samenwerking met de leerlingen van de huidige groep 4 voortgang geven, daarom kiezen we ervoor om op vrijdagmiddag
kansrijk te gaan samenwerken. Deze middag zal een zaakvak aangeboden worden en zal aandacht zijn voor sociale ontwikkeling. Beide groepen 5 krijgen
deze middag les op De Akkerwinde*, beide groepen 6 op Dr. Jan de Quay*.
Groep 7-8: Beide groepen 7 krijgen op woensdagochtend les op De Akkerwinde* op deze ochtend zal specifiek gekozen worden voor bepaalde lesstof en zal
tevens aandacht zijn voor de sociale ontwikkeling. Het tweede deel van het schooljaar werken beide groepen 8 kansrijk samen. We kiezen ervoor om
meester Job met deze groepen 7-7 en 8-8 te laten werken, zodat de leerlingen met een beperkt aantal leerkrachten te maken hebben. Op Dr. Jan de Quay
werkt namelijk alleen meester Rob in groep 7-8.
*De locaties liggen nog niet vast voor het gehele schooljaar.
Vervoer:
Wij willen ouders vragen om het vervoer zelf of in afstemming met elkaar te organiseren. Mocht het knelpunten opleveren, gelieve dit tijdig aan te geven bij
de leerkracht van uw kind.
Uitnodiging:
Heeft u vragen over de schoolorganisatie van volgend schooljaar? U bent welkom tijdens een koffiemoment op één van beide scholen.
Dinsdag 19 juni om 13.15 uur op Basisschool Dr. Jan de Quay
Woensdag 27 juni om 8.40 uur op Basisschool De Akkerwinde
U ontvangt van ons de formatie van beide scholen, zodat u een totaaloverzicht heeft.
Met vriendelijke groet,
Team De Akkerwinde

Basisschool De Akkerwinde
* We werken kansrijk samen met Basisschool Dr. Jan de Quay.
** Groep 1-2 tot begin november
*** Groep 1-2 vanaf begin november
Groep 1-2 **
Groep 1-2 ***

Maandag
Juffrouw Ellen S
Juffrouw Lisette

Dinsdag
Juffrouw Lisette
Juffrouw Lisette

Groep 3-4

Juffrouw Ellen v.d. B

Juffrouw Ellen v.d. B

Groep 5-6

Juffrouw Gisèle

Groep 7-8

Juffrouw Janneke

Juffrouw Janneke
In de ochtend samen
met juffrouw Gisèle
Meester Job

Woensdag
Juffrouw Lisette
Juffrouw Lisette
Om de week met juffrouw
Ilse
Juffrouw Ellen S groep 4
Juffrouw Ellen v.d. B groep
3-3 *
Juffrouw Gisèle

Donderdag
Juffrouw Lisette
Juffrouw Ilse

Vrijdag
Juffrouw Lisette
Juffrouw Ilse

Juffrouw Ellen S

Tot februari
Meester Job groep 7-7 *
Juffrouw Janneke groep 8
Na februari
Meester Job groep 8-8 *
Juffrouw Janneke groep 7

Meester Job

Juffrouw Ellen S
Groep 4-4* vrijdagmiddag
juffrouw Ingrid 8x
Juffrouw Gisèle
Vrijdagmiddag 5-5* en 6-6*
met juffrouw Elien
Meester Job

Juffrouw Gisèle

Onderwijsassistenten:
Juffrouw Annet zal naast haar werkzaamheden op Basisschool Dr. Jan de Quay in groep 1-2 van De Akkerwinde gaan ondersteunen.
Juffrouw Fieke zal naast haar werkzaamheden op Basisschool De Akkerwinde in de bovenbouw van Dr. Jan de Quay gaan ondersteunen.

Basisschool Dr. Jan de Quay
* We werken kansrijk samen met Basisschool De Akkerwinde.
Groep 1-2

Maandag
Juffrouw Iris

Dinsdag
Juffrouw Iris

Groep 3-4

Juffrouw Ingrid

Juffrouw Ingrid

Groep 5-6

Juffrouw Elien

Groep 7-8

Meester Rob

Juffrouw Elien
In de ochtend samen
met juffrouw Gésanne
Meester Rob

Woensdag
Juffrouw Linda
Vanaf begin november om
de week met juffrouw Ilse
Juffrouw Ingrid groep 4
Juffrouw Ellen v.d. B groep
3-3 *
Juffrouw Gésanne

Donderdag
Juffrouw Linda

Vrijdag
Juffrouw Linda

Juffrouw Ingrid

Tot februari
Meester Rob groep 8
Meester Job groep 7-7 *
Na februari
Meester Rob groep 7
Meester Job groep 8-8 *

Meester Rob

Juffrouw Ingrid
Groep 4-4* vrijdagmiddag
juffrouw Ingrid 8x
Juffrouw Elien
Vrijdagmiddag 5-5* en 6-6*
met juffrouw Gisèle
Meester Rob

Juffrouw Gésanne

Onderwijsassistenten:
Juffrouw Annet zal naast haar werkzaamheden op Basisschool Dr. Jan de Quay in groep 1-2 van De Akkerwinde gaan ondersteunen.
Juffrouw Fieke zal naast haar werkzaamheden op Basisschool De Akkerwinde in de bovenbouw van Dr. Jan de Quay gaan ondersteunen.

