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Groepsindeling en groepsformatie 2021-2022 

In de afgelopen periode hebben wij als locatie gekeken naar de groepsindeling en de 

groepsformatie voor het nieuwe schooljaar. Dit is altijd een hele puzzel, waarbij 

verschillende zaken meegenomen worden, zoals leerlingenaantallen per leerjaar en 

de formatie die wij op basis van leerlingenaantallen in kunnen zetten. Helaas 

kunnen wij niet aan alle wensen van iedereen tegemoet komen, maar hebben het 

proces met het team en MR zorgvuldig doorlopen. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de groepsindeling en de leerkrachten van de 

groepen voor het nieuwe schooljaar. 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Juf Joke Juf Joke - Juf Ellen  Juf Ellen 

1/2  Juf Anke Juf Anke Juf Justine 
(alleen groep 2) 

Juf Anke 
(Juf Justine – bapo-

dagen juf Anke) 

Juf Anke 
(Juf Justine – bapo-

dagen juf Anke) 

2 Juf Linda Jonker Juf Linda Jonker Juf Rianne Juf Rianne Juf Rianne 

3a Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne/ 

Juf Joyce 

Juf Joyce Juf Joyce 

3b Juf Jeanette Juf Jeanette Juf Femmie Juf Femmie Juf Femmie 

4 Juf Ingeborg Juf Ingeborg Juf Nicole Juf Nicole Juf Nicole 

5a Juf Melissa Juf Marianne Juf Marianne Juf Melissa Juf Melissa 

5b Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke Juf Mieke 

6 Juf Esther Juf Esther Juf Irma Juf Irma Juf Irma 

7  Juf Linda Geurts Juf Linda Geurts Juf Yvonne/ 

Vacature 

Juf Yvonne Juf Yvonne 

8a Juf Elske Juf Elske Juf Elske Juf Annebeth Juf Annebeth 

8b Juf Marion Juf Marion Meester Robert Juf Marion Juf Marion 

 

Zoals u uit het overzicht kunt concluderen, komen er een aantal teamleden niet 

terug voor de groep: 

- meester Peter: hij heeft een andere baan gevonden bij KC Het Anker binnen 

onze stichting, dit is al in een eerder nieuwsbrief dit schooljaar met u 

gedeeld; 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

- juf Marleen: zij heeft een andere baan gevonden bij het Corlaer College als 

docent Nederlands en MMC met ingang van het nieuwe schooljaar; 

- juf Henriët en juf Daniëlle: zij zullen worden ingezet vanuit de gelden die wij 

ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (zie informatie 

verderop in deze nieuwsbrief). 

 

Uit het overzicht blijkt ook dat juf Annebeth de Rochemont vanaf het nieuwe 

schooljaar weer op onze locatie zal werken. Zij heeft tot de kerstvakantie van dit 

schooljaar ingevallen in groep 8a en verwelkomen haar graag weer bij ons 

kindcentrum.  

 

De volgende teamleden zullen ook op onze locatie werkzaam blijven volgend 

schooljaar: 

- juf Tonny: remedial teaching; 

- juf Hilda: begeleiding Levelwerk; 

- juf Willeke, juf Tanja en juf Hilma: onderwijsassistenten; 

- juf Tjitske en juf Anja: intern begeleiders; 

- Kim Dasselaar: administratief medewerker; 

- Klaas Cozijnsen: conciërge. 

 

Nog voor de zomervakantie zal er ook nog een vacature worden uitgezet voor een 

onderwijsassistent voor de bovenbouw. Dit ook in het kader van de gelden voor het 

Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast zullen wij gaan werken met een 

vakleerkracht gym. Op dit moment is nog niet bekend wie dit zal gaan invullen. 

 

Binnenkort ontvangt u via uw zoon/dochter de leerlingenlijst van de groep waar 

hij/zij volgend jaar in zit. 

 

Nationaal Programma Onderwijs 
De afgelopen tijd heeft u in de media vast gehoord of gelezen over het Nationaal 

Programma Onderwijs, kortweg NPO. Dit programma richt zich op herstel en 

ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor komt de komende 2,5 

jaar in totaal € 8,5 miljard beschikbaar. Voor PCO Gelderse Vallei betekent dit dat we 

in de periode 2021-2023 ca. 2 miljoen euro per jaar ontvangen.  

 

Inmiddels is er een menukaart beschikbaar waaruit locaties interventies kunnen 

kiezen die bij hun locatie passend zijn. Onze ambitie is om hierin keuzes te maken 

die duurzaam zijn en dus niet alleen op de korte, maar ook op de 

lange termijn zullen bijdragen aan kwalitatief beter onderwijs.   

 

We hebben afgelopen periode ervaren dat wij samen (ouders, kinderen en 

personeel) zorgen voor goed onderwijs. Daarom zullen wij u de komende 

periode informeren en mag u erop vertrouwen dat wij de beste interventies kiezen 

ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen. Uiteraard kunnen deze 
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interventies alleen daadwerkelijk worden gerealiseerd bij voldoende beschikbare 

formatie. 

 

Binnen PCOGV is er een projectgroep opgericht die de locaties zal ondersteunen bij 

het voorbereiden, inzetten en verantwoorden van de interventies. De MR van onze 

locatie zal hierover verder geïnformeerd worden en om instemming voor het 

definitieve plan (waar wij nu heel hard mee bezig zijn) worden gevraagd. Daarna zal 

het plan ook met u als ouders/verzorgers worden gedeeld. 

 

Aanpassing corona-maatregelen 
Met de landelijke versoepelingen van de maatregelen hebben wij als locatie ook de 

maatregelen versoepelt zoals die voor onze locatie vanaf vandaag gelden. In de 

bijlage vindt u een overzicht van de nieuwe maatregelen. Deze zullen vanaf vandaag 

ook te vinden zijn via een link op de homepage van onze website. 

 

Nieuwe leerlingen 

Hartelijk welkom Pien Lamberink in groep 1a. Wij hopen dat je een leerzame en 

mooie tijd bij ons kindcentrum krijgt. 

 

Belangstelling voorschoolse opvang  
Voor ouders/verzorgers die van huis vroeg moeten vertrekken 

en niet zelf in de gelegenheid zijn om hun kind(eren) naar school 

te brengen, hebben vaak behoefte aan voorschoolse opvang 

(VSO). Op dit moment bieden wij dit op ons kindcentrum nog 

niet aan. Wij willen inventariseren of hier voldoende 

belangstelling voor is om dit wel aan te kunnen gaan bieden. 

 

Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van VSO, wordt daarom gevraagd om 

dit vóór 5 juli a.s. kenbaar te maken via de mail (info.on@pcogv.nl). Ook als u dit 

eerder al heeft aangegeven, vragen wij u een mailtje te sturen. 

 

In de mail graag het volgende aangeven:  

- naam/namen en leeftijd(en) kind(eren) waarvoor u VSO zou willen aanvragen;  

- om welke dagen het gaat; 

- vanaf hoe laat u uw kind zou willen brengen. 

  

mailto:info.on@pcogv.nl
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Schoolplein buiten schooltijd 
Na school- en BSO-tijd worden de hekken die toegang geven tot ons schoolplein in 

principe altijd gesloten. Helaas blijkt dit voor sommige jongeren geen reden om zich 

toegang tot ons schoolplein te verlenen, ondanks dat dit verboden is en op het 

schoolplein gedrag te laten zien die wij als locatie afkeuren. Zoals het maken van een 

vuurtje of weggooien van bierflesjes. Zoals u wellicht weet, hebben wij op ons 

schoolplein een aantal camera’s hangen ter beveiliging. Om deze jongeren hier wat 

meer bewust van te maken, zullen er binnenkort op de toegangshekken ook bordjes 

komen te hangen ‘camerabewaking’ om de jongeren hiermee af te schrikken. 

Daarnaast zal het hek bij de ingang naar het 

kleuterplein worden uitgebreid, zodat het toegang 

krijgen tot ons schoolplein nog lastiger zal worden. 

De camerabeelden blijven overigens beperkt 

bewaard en worden alleen teruggekeken worden op 

het moment dat hier aanleiding voor is. 

 

Korte mededelingen 
➢ De groepen 7 krijgen op maandag 5 juli de rapporten al mee, de andere groepen 

krijgen de rapporten, zoals eerder vermeld, op vrijdag 9 juli mee. Dit heeft te 

maken met de spreekavonden van groep 7, deze zullen al deels in week 27 

plaatsvinden. 

➢ Door de corona-maatregelen vinden er op dit moment geen luizencontroles 

plaats op onze locatie. Helaas blijken soms toch kinderen luizen te hebben. Het 

dringende verzoek is of u uw kind(eren) zelf regelmatig wilt controleren op 

luizen. Meer informatie over het controleren op hoofdluizen kunt u vinden op de 

website van de RIVM.  

➢ In de eerste week van de zomervakantie is er weer de zomersportweek! Op het 

grasveld naast sporthal Strijland zijn er verschillende (gratis) activiteiten te 

beleven. In de bijlage bij deze nieuwsbrief is de flyer hiervoor te vinden. 

 
Agenda 
 

Maandag 5 juli:   Rapport mee (groep 7) 

Vrijdag 9 juli:     Rapport mee (groep 1 t/m 8, m.u.v. groep 7) 

     Afscheidsavond/musical groepen 8 

Maandag 12 – donderdag 15 juli:  10-minuten gesprekken 

Dinsdag 13 juli:   Doordraaimoment van 13:00 -14:30 uur 

Woensdag 14 juli:   Uitzwaaien groepen 8 

Donderdag 15 juli:   Laatste schooldag 

Vrijdag 16 juli:    Alle kinderen vrij – start zomervakantie 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

