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Dommelen, 16 juli 2022
Betreft: de verdeling van de medewerkers over de groepen
Beste ouder/verzorger,
In deze brief maak ik de groepsverdeling van de leerkrachten voor het komende schooljaar bekend. U heeft er
lang op moeten wachten dit jaar. Maar gelukkig zijn we compleet en hebben we een flinke bezetting waarmee
we hopelijk ook de eerste vervanging bij ziekte van een medewerker op kunnen vangen.
Met instemming van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad heb ik beslist om komend
schooljaar 6 basisgroepen te vormen voor het reguliere gedeelte van De Belhamel. Daarnaast starten we met 2
groepen bij Het Facet.
Ook komend schooljaar zijn er weer twee kleutergroepen. Daarnaast maken we een aparte groep 3 en een
aparte groep 4. Deze twee groepen zullen samenwerken en onderdelen van het lesprogramma samen doen,
zoals bijvoorbeeld geregeld een creacircuit, gymles, etc.
Groep 5/6 wordt één groep. Groep 7/8 is ook samen een groep.
Bij Het Facet vertrekken nu 9 kinderen in groep 8, waardoor het leerlingaantal bij Het Facet daalt. We
vermoeden dat door corona er minder kinderen zijn aangemeld (onderzoek laat immers zien dat kinderen die
meer aankunnen juist geprofiteerd hebben van het thuisonderwijs op cognitieve vakken). Het is onzeker
hoeveel nieuwe leerlingen tussentijds in gaan stromen. Feit is dat Het Facet blijft bestaan en alleen met iets
minder kinderen het schooljaar start.
Ook voor de kleuters zijn er nog weinig instromers voor het komend schooljaar. Tot nu toe maar vijf kleuters
die in de loop van het jaar komen. Dit is wel vaker zo en dan komen er toch plots nog tussentijds inschrijvingen.
De groepen zijn voor ons doen al vrij groot bij de start, namelijk zo'n 22 à 23 kinderen. We zetten extra
personeel in op de kleutergroepen zodat we een grote leerkrachtnabijheid kunnen realiseren. We zorgen
ervoor dat ook nadat juf Elein met pensioen is gegaan, we extra handen in de klassen kunnen realiseren.
Als totale school zijn we nog steeds groeiende qua leerlingaantal.
Bij Het Facet wordt in de ochtend met twee instructiegroepen gewerkt. Er is één groep 8 en een groep waar de
overige leerjaren in zitten.
In de middagen wordt er, veelal in een of twee groepen, gewerkt aan o.a. kernconcepten en gym. Wie welke
groep les geeft en begeleidt, hangt daarbij af van de activiteit.
Mocht Het Facet gaan groeien qua leerlingaantal, levert meester Ron uren in op De Belhamel en gaat dan meer
uren naar Het Facet. Dit is reeds meegenomen in de plannen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij mij.
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Dieneke Berends-ten Broeke, schooldirecteur

Groepsverdeling schooljaar
2022 2023
Groep
1/2 A
Gaat naar het lokaal waar nu
groep 1/2 B zit

1/2 B

medewerker

medewerker

Elein Dillis
(groepsverantwoordelijke
leerkracht)
Maandag

Mariëlle van Gog
(groepsverantwoordelijke leerkracht)
Dinsdag t/m vrijdag

(eerste weken ook dinsdag en
woensdag om juf Mariëlle in te
werken)
Monica Ederveen
Maandag/ dinsdag/ donderdag

Patricia van Meijl
Woensdag t/m vrijdag

Gaat naar het lokaal waar nu
groep 1/2 A zit
Extra ondersteuning kleuters

Juf Elein Dilis
Dinsdag en woensdag (tot de
kerstvakantie)

onderwijsassistent kleuters

Juf Jacqueline Dings
Maandagochtend
dinsdag

3

Juf Tanja Jansen
(groepsverantwoordelijke
leerkracht)
Maandag t/m vrijdag
Juf Judith Wiersema
leerkrachtondersteuner
in opleiding
Dinsdag t/ m donderdag

4

Juf Helen Sweere
Juf Jill van Riet
(groepsverantwoordelijke
(groepsverantwoordelijke leerkracht)
leerkracht)
Maandag of dinsdag
Maandag t/m woensdag
en donderdag en vrijdag
De dag in de week dat ze dubbel
zijn, verzorgen ze extra
ondersteuning in de groep

5/6

Juf Heleen van Gestel
(groepsverantwoordelijke
leerkracht)
Maandag t/m vrijdag
Meester Ron Roest
extra ondersteuning gedeelte van
de volgende dagdelen:
maandagochtend, dinsdag
en vrijdagochtend
Juf Jacqueline Dings
donderdag

onderwijsassistent

Juf Monica/ juf Patricia op donderdag

7/8

Meester Richard van den Hurk
(groepsverantwoordelijke
leerkracht)
Maandag t/m woensdag
& vrijdag

Ondersteuningscoördinator
De Belhamel

Juf Ellen Jansbeken
Dinsdag, donderdag & vrijdag

Het Facet A
Groep 5 t/m 7

Juf Hannie Dierx
Tevens extra coaching bepaalde Facetleerlingen
(groepsverantwoordelijke
leerkracht)
Maandag t/m vrijdag
Meester Ron Roest gaat op
maandagmiddag voorlopig mee
naar de gym en is op donderdag
de hele dag als extra leerkracht
bij beide Facetgroepen
Juf Jennemieke Goorts
Tot herfstvakantie vakleerkracht
gym op vrijdag, daarna Ilse Maas
op donderdag.
Pauline Bisseling
Woensdag bij beide groepen

Het Facet B
Groep 8

Juf Ilona Schungel
(groepsverantwoordelijke
leerkracht)
Maandag en dinsdag en
woensdagmiddag
Meester Ron Roest gaat op
maandagmiddag voorlopig mee
naar de gym en is op donderdag
de hele dag als extra leerkracht
bij beide Facetgroepen
Juf Jennemieke Goorts
Tot herfstvakantie vakleerkracht
gym op vrijdag
Pauline Bisseling
Woensdag bij beide groepen

Ondersteuningscoördinator
Het Facet

Pauline Bisseling
Dinsdag of donderdag

Algemeen
Directieondersteuner

Pauline Bisseling
Dinsdag of donderdag

Administratief medewerkster

Veronique Cijsouw
Maandagmiddag

Conciërge

John van Beek
Alle ochtenden

Schooldirecteur

Dieneke Berends-ten Broeke
Vier dagen per week

Meester Jeroen Stijns
Neveninstromer
maandag & donderdag & vrijdag

Juf Hellen van Giensven
(groepsverantwoordelijke leerkracht)
Woensdag t/m vrijdag

daarna einde verlof juf Ilse Maas en komt op
donderdag.

