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Basisschool Dr. Landman
Kalender
26-06
Musical groep 8
28-06
10.30 uur -12.00 uur
Alle kinderen gaan
kennismaken met
hun nieuwe
leerkracht
02-07
Schoolreis

Beste ouders/ verzorgers,
We informeren u graag over de groepsindeling en de personeelsbezetting
voor het nieuwe schooljaar. We hebben in positieve samenspraak met het
team, ons bestuur Cadans Primair, de nieuwe directeur en de MR
(Medezeggenschapsraad) het nieuwe formatieplaatje gemaakt.
Zoals ieder jaar is het een hele puzzel, maar ook dit jaar is het naar
tevredenheid gelukt. In deze nieuwsbrief geven we u informatie over de
groepsindeling, over teamleden die afscheid nemen, over nieuwe teamleden
die volgend jaar op onze school komen werken en de overige zaken die met
de formatie samenhangen en waarover we u graag informeren.
U ontvangt van ons vanaf dit schooljaar geen klassenlijsten meer. In verband
met de AVG-wet mogen wij deze (persoons)gegevens niet meer verspreiden.
Als uw kind in een groep zit die opnieuw is ingedeeld dan ontvangt u in de
loop van de dag een apart mailtje met daarin het bericht in welke groep uw
kind is geplaatst.
We hebben gezorgd voor weloverwogen keuzes voor het nieuwe schooljaar.
De groepsindeling en leerkrachtbezetting is heel zorgvuldig gemaakt en
definitief. Ik ben ervan overtuigd dat er een goede indeling staat om samen
mee aan het werk te gaan in schooljaar 2019-2020. Het team gaat onder
leiding van Maikel opnieuw veel energie steken in een mooi, uitdagend en
vooral leerzaam schooljaar. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze
vanzelfsprekend aan de leerkrachten stellen. Vragen op schoolniveau
beantwoord ik graag voor u.

03-07
Afscheidsavond
groep 8
04-07 & 05-07
Groep 8 vrij
05-07
Laatste schooldag
+
Afscheid Mart
06-07 t/m 18-08
Zomervakantie

Groepsindeling 2019-2020
We formeren volgend schooljaar (net als dit schooljaar) 13 groepen, omdat het leerlingenaantal stabiel blijft
(ongeveer 340 kinderen aan het einde van schooljaar 2019-2020). Ook hebben we ervoor gezorgd dat er
op dit moment geen groepen met meer dan 30 kinderen zijn gevormd. Hieronder ziet u de groepsindeling
van volgend schooljaar:
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 1-2c
Groep 3

Groep 3-4
Groep 4
Groep 5
Groep 5-6
Groep 6

Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

U ziet dat sommige groepen dus niet automatisch doorgaan in de huidige samenstelling naar het volgende
schooljaar.

Nieuw ingedeelde groepen
We hebben ervoor gekozen om het huidige leerjaar 7, de huidige groepen 2-3, 3-4a en 3-4b
(gedeeltelijk) opnieuw in te delen. Hier hebben we heel bewust voor gekozen. De leerkrachten en
de directie zijn nauw betrokken geweest bij het opnieuw indelen van de groepen en hebben
zorgvuldig nagedacht over een indeling waarbij het belang van ieder kind het meest gediend is.
We hebben hierbij rekening gehouden met vriendjes/ vriendinnetjes, jongens-meisjes verhouding,
zorgzwaarte en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de groep.
We hebben er dus voor gekozen om een homogene groep 4 en een homogene groep 5 te
vormen. We verminderen hierdoor het aantal combinatiegroepen enverdelen de zorgzwaarte
beter over de groepen . We doorbreken daarnaast op deze manier ook de keten van groepen die
aan elkaar vastzitten als er in het lesrooster iets verandert. Dit schooljaar zorgde een roosterwijziging
in groep 3-4a bijvoorbeeld ook voor mogelijke gevolgen in groep 2-3, dus vervolgens ook in de
kleutergroepen, maar dus ook in groep 4-5 en dus ook in groep 5.
Hoe stromen de groepen door naar het volgende schooljaar?
De kinderen van groep 1 (jongste kleuters en instroomkleuters) blijven in hun huidige groep 1-2a, 1-2b of 12c en stromen door naar groep 1 of 2.
De kinderen van groep 2 (oudste kleuters) stromen volgend schooljaar door naar groep 3 of groep 3-4.
De kinderen van groep 2-3 gaan naar groep 3-4 of groep 4 (Op enkele uitzonderingen na, hierover zijn de
betreffende ouders inmiddels geïnformeerd).
De kinderen van groep 3-4a zijn verdeeld over groep 3-4 en groep 5.
De kinderen van groep 3-4b zijn verdeeld over groep 4 en 5.
De kinderen van groep 4-5 gaan in de huidige samenstelling door naar groep 5-6.
De kinderen van groep 5 gaan in de huidige samenstelling door naar groep 6.
De kinderen van groep 6a en groep 6b gaan in de huidige samenstelling door naar groep 7a en groep 7b.
Groep 7 en de groep 7 van groep 7-8 zijn opnieuw ingedeeld in groep 8a en groep 8b. Gezien de
zorgzwaarte in deze groepen hebben we er twee kleine groepen 8 van gemaakt. Ouders zijn hierover
inmiddels ook al geïnformeerd.
Als uw kind van groep 1-2 naar groep 3 (of groep 3-4) gaat of als de groep opnieuw is ingedeeld, dan
ontvangt u in de loop van de een aparte e-mail met de groep waarin uw kind geplaatst is.

Personele wijzigingen 2019-2020
Op personeelsgebied zijn er een aantal
veranderingen voor volgend schooljaar, maar in
bepaalde groepen en situaties is ons uitgangspunt
rust en regelmaat geweest. Enkele leerkrachten
nemen hun groep van dit schooljaar mee naar
volgend schooljaar. Daarnaast zijn er ook enkele
leerkrachten die in hun huidige leerjaar blijven. Tot
slot zijn er ook enkele nieuwe gezichten op onze
school, omdat andere collega’s afscheid nemen.
Elke leerkracht is zorgvuldig en weloverwogen gekoppeld aan een groep, waarbij rekening is gehouden
met groepsvoorkeur, werkdagen, eventuele duo-partner en expertise. In onderstaand schema ziet u welke
leerkrachten de verschillende groepen les gaan geven. In de tweede bijlage vindt u de groepsbezetting
van leerkrachten met foto’s en met de exacte werkdagen.
Groep

Leerkrachten

1-2a
1-2b
1-2c
3
3-4
4
5
5-6
6
7a
7b
8a
8b

Imke van Baast
Danielle Verstijnen & Tessa Klerks
Henny van Zon & Antoinette van den Brand
Kim van Rooij
Marja van Broekhoven & Henriëtte Vriens
Saskia van Toorn & Bregje de Jong
Henriëtte Vriens & Angelique Cornelissen
Lynn van den Bos
Eef Kuijl & Henriëtte Vriens (Inge Hendrikx, LIO)
Lieke Roozen & Carien van der Velden
Piet van Kessel
Kim Vugts & Marieke Schoenmakers
Lynn van Lierop

Directeur
Kwaliteitscoördinator
Leerlingenzorg
Administratie
Conciërge
Onderwijsassistent
Eventmanager
Ondersteuning vanuit werkdrukmiddelen

Maikel de la Cousine
Vacature
Eefke Brandwijk
Michelle Bosmans
Henri van Rooij
Jolanda Vugs
Femke van de Ven
Femke van de Ven
Marja van den Berg

Nieuwe teamleden
We zijn heel blij u te kunnen melden dat we volgend jaar een aantal nieuwe gezichten op onze school
mogen verwelkomen. Allereerst natuurlijk onze nieuwe directeur: Maikel de la Cousine. Het is op dit moment
nog niet bekend wie de kwaliteitszorg op zich gaat nemen (oude rol van intern begeleider). De procedure
hiervoor loopt. Als de vacature vervuld is wordt u hierover nader geïnformeerd.
Als leerkrachten verwelkomen we in ons team Piet van Kessel en Carien van der Velden. Zij zijn beiden
ervaren leerkrachten die op dit moment op een andere school binnen onze stichting werken. Volgend jaar
stellen zij zich in de nieuwsbrief aan u voor.

Afscheid van teamleden
Marieke Oomes, onze adjunct-directeur (zij werkt nu tijdelijk op de Willibrordusschool in Esch), gaat onze
school verlaten. Zij heeft een baan geaccepteerd op Onderwijscentrum Leijpark (Oude mytylschool in
Tilburg) als docent in het voortgezet onderwijs. We gaan haar expertise en out of the box denken missen!
Ook Susan Fahrenfort heeft een nieuwe baan als leerkracht op een basisschool in Drunen. Haar warmte en
genegenheid zullen we ook erg missen in ons team.
U bent via de nieuwsbrief eerder al geïnformeerd over het vertrek van Nicole van Rijsbergen. Ook nemen
we afscheid van Sandra Verhoeven, onze interim-intern begeleider. We hebben veel gehad aan haar
optimisme en kennis van leerlingenzorg. Marieke, Nicole, Sandra en Susan nemen aan het einde van het
schooljaar op gepaste wijze afscheid van school.

Overige zaken
Zwangerschap(sverlof)
In ons team zijn op dit moment twee leerkrachten zwanger: Saskia Maas en
Hannelore Heesakkers. Hannelore is deze week met zwangerschapsverlof gegaan
en zal rond de kerstvakantie weer terugkomen bij ons op school. We bekijken t.z.t.
waar zij het beste ingezet kan worden.
Saskia Maas zal tussen de herfst- en kerstvakantie met verlof gaan.
Bregje de Jong is op dit moment nog herstellende van haar zwangerschap. Zij zal
volgend jaar met Saskia gedeeltelijk samen voor de groep staan, zodat, als Saskia
met verlof gaat, Bregje het kan overnemen als zij voldoende vooruitgang heeft
geboekt. T.z.t. bekijken we welke leerkracht de andere dagen gaat vervangen.
Werkdrukverlagende middelen
We hebben de middelen voor werkdrukverlaging ingezet d.m.v. het aannemen van een onderwijsassistent:
Jolanda Vugs. Zij is ook komend schooljaar werkzaam op onze school. Daarnaast zetten we hier ook extra
leerkrachten voor in: Marja van den Berg en Femke van de Ven. Zij ondersteunen de leerkrachten en
vervangen in de groepen, zodat een leerkracht administratieve werkzaamheden kan doen. Tot slot is er
een halve dag in de week vrijgemaakt voor een eventmanager. De eventmanager organiseert alle leuke
activiteiten, zoals Kerstmis, Sinterklaas, kinderboekenweek en de Landmandag. Als we alle events laten
organiseren door de eventmanager neemt dat veel werk uit handen van de leerkrachten en kunnen zij zich
focussen op hun kerntaak, nl. lesgeven. Op onze school is Femke van de Ven op dit moment de
eventmanager.
Stages
Ook volgend jaar bieden we op school stageplaatsen aan. Er zijn op dit
moment twee stageplaatsen bij de kleuters voor de opleiding tot
onderwijsassistent: Jeffrey vd Pol en Karin Timmermans. Zij zijn beide bekende
gezichten op onze school, omdat ze dit schooljaar ook stage hebben gelopen
op school. Daarnaast bieden we Inge Hendrikx een LIO-plaats (Leraar in
Opleiding) aan. Inge zit in het laatste jaar van de PABO en draait als
volwaardig teamlid mee in de groep en in de organisatie. Ook wordt er van haar verwacht dat ze een
afstudeeronderzoek verricht en 5 weken zelfstandig lesgeeft aan een groep kinderen.
Begin volgend schooljaar hopen we nog meer stagiaires van de PABO een opleidingsplek te mogen
bieden.
Doorschuifmoment
Op vrijdag 28 juni gaan de kinderen om 10.30 uur kennismaken met hun nieuwe groep en hun nieuwe juf of
meester. Ook de kinderen die volgend jaar op de eerste schooldag starten op onze school worden hiervoor
uitgenodigd.

