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Basisschool

We gaan komend schooljaar starten met 18 groepen. Het leerlingenaantal is licht gestegen en de school 

heeft meer formatie gekregen, maar niet voldoende om een heel schooljaar 19 groepen te mogen 

inrichten. Wel heeft de basisschool extra middelen ontvangen om de werkdruk bij leerkrachten en 

ondersteunend personeel te verlichten.  Daar komen we verderop in de uitleg van de formatie nog op 

terug. Bij het inrichten van de formatie zijn de volgende uitgangspunten meegenomen: 

 Niet meer dan 2 leerkrachten in de groep 

 Continuïteit/stabiliteit in de diverse groepen;  

 

In de formatie voor komend schooljaar zullen een aantal mutaties gaan plaatsvinden. 

 Meneer Henk heeft aangegeven een uitdaging aan te willen gaan in de vervangingspool en zal 

kortdurende vervangingen op alle basisscholen van de Stichting GOO gaan invullen. Hij zal m.i.v. 

het nieuwe schooljaar niet meer terugkeren in de formatie. 

 Juffrouw Marianne heeft ook aangegeven een uitdaging aan te willen in de vervangingspool en zal  

kortdurende vervangingen op alle basisscholen van de Stichting GOO gaan invullen. Ze zal m.i.v. 

het nieuwe schooljaar niet meer terugkeren in de formatie. 

 Juffrouw Hennie zal eveneens gaan werken in de vervangingspool en zal kortdurende vervangingen 

op alle basisscholen van de Stichting GOO gaan invullen. Ze zal m.i.v. het nieuwe schooljaar niet 

meer terugkeren in de formatie 

 Juffrouw Anne-Mieke  zal m.i.v. het nieuwe schooljaar niet meer terugkeren in de formatie en op 

zoek gaan naar een andere uitdaging buiten de Stichting GOO. 

Van bovengenoemde vier leerkrachten zullen we uiteraard nog op passende wijze afscheid nemen. 

Een en ander houdt in dat er op de Samenstroom diverse vacatures moesten worden ingevuld en deze zijn 

de afgelopen weken als volgt ingevuld: 

 Juffrouw Camily kan fulltime binnen KC de Samenstroom komen werken m.i.v. het nieuwe 

schooljaar. 

 Juffrouw Anouk van Lieshout kan ook fulltime binnen KC de Samenstroom komen werken m.i.v. 

het nieuwe schooljaar. 

 Juffrouw Ilse heeft afgelopen jaar vervangingen ingevuld op KC de Samenstroom en komt fulltime 

werken binnen KC de Samenstroom m.i.v. het nieuwe schooljaar. 

 Juffrouw Inge heeft jarenlang vervangingen ingevuld binnen scholen van de Stichting GOO en komt 

structureel fulltime het team van KC De Samenstroom versterken. 

 Juffrouw Mayca heeft ook jarenlang vervangingen ingevuld binnen scholen van de Stichting GOO 

en komt  fulltime het team van KC De Samenstroom versterken. 

 Juffrouw Anouk Jenniskens die nu werkzaam is als vervanger in de groepen 3 komt voor 0,6 fte het 

team van KC de Samenstroom versterken. 
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Daarnaast zijn er een aantal vervangingen in te vullen bij de start van het schooljaar door 

zwangerschapsverlof, onbetaald verlof en ziekteverlof e.d. van leerkrachten die nu een vaste aanstelling 

hebben( betreft juffrouw Marieke, juffrouw Maartje en juffrouw Yvon) : 

 Meneer Jelle zal fulltime in een groep kunnen werken bij de start van het schooljaar en voor een 
gedeelte van zijn werktijdfactor is dat zeker structureel komend schooljaar. 

 Juffrouw Karin van der Heijden zal fulltime in groep 7B diverse vervangingen kunnen invullen bij de 
start van het schooljaar. 

In de loop van het schooljaar zullen er mogelijk mutaties in de vervangingen optreden door terugkeer van 

leerkrachten van verlof en/of ziekte en de groepen die dat betreft zullen daar uiteraard dan nader over 

worden geïnformeerd. 

Zoals eerder gememoreerd heeft de basisschool extra middelen ontvangen vanuit het ministerie van OCW 

om de werkdruk te verlichten van leerkrachten. Daar is binnen het team over gesproken en het team heeft 

aangegeven graag ondersteuningsleerkrachten daarvoor te willen inzetten(0,6 fte) en extra uren voor de 

huidige onderwijsassistente, juffrouw Karin van den Bogaard.(extra ongeveer 0,4 fte). Ook extra inzet van 

een conciërge op woensdag is nu mogelijk. Zeker is dat juffrouw Mayca structureel elke woensdag in de 

beide groepen 3 zal gaan werken als extra ondersteuning. Zowel deze ondersteuning als inzet van de 

andere ondersteuningsleerkracht en onderwijsassistente zal in overleg met directie, IB en leerkrachten 

nog nader worden bepaald. Juffrouw Caja Hermkens, nu werkzaam binnen de vervangingspool van 

Stichting GOO, zal voor 0,5 fte de rol van ondersteuningsleerkracht gaan invullen op KC De Samenstroom.  

Alle huidige A groepen vanaf groep 3 worden A groepen van een volgende groep en alle huidige B groepen 

worden de B groep van een volgende groep. Dus 3A wordt 4A en 3B wordt 4B enz. Groep 3/4 wordt groep 

4/5.  
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De formatie 2018-2019 ziet er dan als volgt uit: 

 

Groep 1/2A Juffrouw Wendy 
Juffrouw Ylona 

Ma Di 
Wo Do Vr 

Groep 1/2B Juffrouw Maartje  
Juffrouw Debora 

Di t/m Vr 
Ma 

Groep 1/2C Juffrouw Djinny  
Juffrouw Nathalie 

Ma Di Wo 
Do Vr 

Groep 1/2D Juffrouw Helle Ma t/m Vr 

Groep 1/2E Juffrouw Nelly 
Juffrouw Debora 

Ma Wo Do Vr 
Di 

Groep 3A Juffrouw Mayca 
Juffrouw Margaret 

Ma Di 
Wo Do Vr 

Groep 3B Juffrouw Susan 
Juffrouw Mayca 

Ma Di Wo 
Do Vr 

Groep 4/5 Juffrouw Ilse Ma t/m Vr 

Groep 4A Juffrouw Inge Ma t/m Vr 

Groep 4B Juffrouw Camily Ma t/m Vr 

Groep 5A Meneer Jelle Ma t/m Vr 

Groep 5B Juffrouw Marjan 
Juffrouw Debora 

Ma Di Do Vr 
Wo 

Groep 6A Juffrouw Nicole 
Juffrouw Anouk J. 

Ma Di Wo 
Do Vr 

Groep 6B Juffrouw Manon Ma t/m Vr 

Groep 7A Juffrouw Anouk van L. Ma t/m Vr 

Groep 7B Juffrouw Karin van der H. Ma t/m Vr  

Groep 8A Juffrouw Marit 
Juffrouw Anouk J. 

Ma Di Do Vr 
Wo 

Groep 8B Meneer Danny Ma t/m Vr 

 

Hopende u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd over de formatie voor komend schooljaar. 

 

Op maandag 25 juni zal de groepsindeling voor de vijf groepen 1/2 en de beide groepen 3 bekend worden 

gemaakt. 
 

Met vriendelijke groet, 

MT KC de Samenstroom 
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