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BESTE OUDER 

 
Via deze Schepelweyzer informeren wij u over de  
formatie voor schooljaar 2016-2017. 
 
We zijn blij te kunnen vertellen dat er voldoende formatieruimte  
is om 15 groepen te blijven handhaven. Hierdoor houden we het  
aantal leerlingen per groep zo laag  mogelijk. Ook voor de  
leerkrachten is dit een belangrijke voorwaarde om elk kind  
voldoende  zorg te kunnen blijven bieden.  
 
Groepswisselingen 
Wel hebben we een aantal groepen van samenstelling laten wisselen. Er heeft een wisseling 
plaatsgevonden in onze huidige groepen 3 en 6. In de groepen 3 en 4 hebben we gekozen voor het 
maken van 1 groep 3, 2 groepen 4 en een groep 3-4.  Wij vinden het als school erg belangrijk dat we 
alle leerlingen de juiste zorg op maat kunnen bieden. Door het maken van een groep 3/4 voorkomen 
we hele grote groepen 4 en kunnen we de leerlingaantallen relatief laag houden.  
De kinderen in de huidige groepen 1,2,3 en 6 krijgen vanmiddag een brief mee naar huis, met daarop 
de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. 
 
Betekent dat nu dat uw kind de komende jaren altijd in een combinatiegroep of in een “gewone” groep 
zit? 
Nee, per jaar bekijken we wat de beste opties zijn. We kijken dan naar het leerlingaantal en de  
leerlingzorg van de groep. Het zou in de toekomst dus vaker voor kunnen komen dat groepen 
(gedeeltelijk) van samenstelling wisselen. We begrijpen dat dit voor ouders en leerlingen soms 
moeilijk is, en dat dit de nodige emoties op kan roepen. Vandaar dat we de nieuwe groepsverdelingen 
altijd heel zorgvuldig aanpakken. Voor de verdeling vragen we daarom aan de ouders en leerlingen 
om de namen van 3 leerlingen op te schrijven waar ze graag bij in de groep willen komen. Uiteraard 
kan er niet aan alle wensen worden voldaan, maar iedere leerling komt bij minimaal 1 leerling van 
zijn/haar voorkeur in de nieuwe groep. 
Ook hier geldt vaak: Nieuwe groepen bieden ook weer nieuwe kansen, nieuwe vriendschappen terwijl 
oude vriendschappen ook behouden kunnen blijven.  
Binnen de school proberen we ook vaker de verschillende parallelgroepen met elkaar samen te laten 
werken. We noemen dat groepsoverstijgend werken en dat willen we aankomend schooljaar ook 
vaker binnen de verschillende groepen gaan inzetten.  Op deze manier leren de kinderen elkaar ook 
veel beter kennen en worden eventuele wisselingen in de toekomst gemakkelijker opgepakt. 
 
Welke leerkracht staat voor welke groep? 
Het heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost, maar we zijn tot een voorlopig “plaatje” gekomen waar 
we als team tevreden mee zijn. Dit voorstel is ook door de MR ingezien en zij hebben hun 
goedkeuring hierover gegeven. 
Het ziet er als volgt uit: 
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Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 a Ellen Ellen Helma/ 
Brigitte/Jos 

Ellen Ellen 

1/2 b Brigitte Brigitte Helma/ 
Brigitte 

Helma Helma 

1/2 c Germa Margo Margo 
 

Margo Margo 

 

Groep Maan
dag 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

3 a Anne
marie 

Annemarie Annemarie/ 
Riet 

Riet Riet 

3-4 b Maria
nne 

Marianne 
 

Marianne Germa Marianne 

4 a Nadin
e 

Jos 
 

Nadine Nadine Nadine 

4 b 
+LIO student* 

Jeanne 
 

Jeanne  Jeanne/ Claire Claire Claire 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

5a  
(huidige groep 4a) 

Jantien 
 

Jantien Jantien Jantien Jantien 

5b    
(huidige groep 4b) 
+LIO student* 

Marlies 
ter H. 
 

Marlies ter H. Marlies ter H. Jos Marlies ter H. 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

6a 
(huidige groep 5b) 

Jos Frans Frans Frans Frans 

6b 
(huidige groep 5a) 
+LIO student* 

Hanneke 
 

Lonneke 
 

Lonneke Hanneke Lonneke 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

7a Juf Marjolein werkt 4 dagen in deze groep. Welke dagen dat dat zijn  is nog 
niet duidelijk voor ons. (Zie toelichting hieronder). Op één dag komt er dus 
een andere leerkracht in de groep. 
 

7b Annecorien 
 

Annecorien Petri Petri Petri 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8a 
(huidige groep 7a) 

? Ton Ton Ton Ton 

8b 
(huidige groep 7b) 
+LIO student* 

Lenny 
 

Lenny 
 

? Lenny Lenny 

 

*LIO student: Een LIO student is een 4de jaars student die samen met de groepsleerkracht (maar ook soms 

alleen, de groep draait. De stagedagen zijn nog niet bekend.  

 



  Toelichting vraagtekens groepen 7 en 8 
U ziet dat er nog een aantal vraagtekens staan. We wachten hierbij nog op goedkeuring van ons 
bestuur. Door de invoering van de Wet, werk en zekerheid, per 1 juli a.s. (zie informatie verderop 
in de Schepelweyzer), zijn er een heleboel zaken met betrekking tot vervanging en contracten 
veranderd. De leerkrachten die we graag de vervangingen willen laten doen, komen door de 
invoering van deze wet hiervoor niet in aanmerking. Dit maakt het voor ons lastig om de “gaten” in 
onze formatie te dichten. Er wordt door ons bestuur gekeken wie daar eventueel voor in 
aanmerking komt. Die persoon wordt dan aan onze school gekoppeld. Het betreft hierbij de 
volgende dagen: Maandag in groep 8, Woensdag in groep 8b en één  dag in groep 7a. We 
proberen er alles aan te doen om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. Hierop hebben 
we zelf helaas minder invloed dan we zouden willen.  
 
Overige inzet 
Naast de groepsleerkrachten hebben we ook drie onderwijsassistenten. Zij houden zich bezig met 
het begeleiden van (groepjes)leerlingen, het ondersteunen van de groepsleerkracht en het 
begeleiden van een plusgroep voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De werkdagen 
zijn als volgt verdeeld: 
 
Marlies Smulders: maandag, donderdag en vrijdag ochtend 
Monique van den Endert: Maandag, dinsdag en woensdag 
Anet Burgers: Maandag en vrijdag ochtend 
 
Naast de inzet in de eigen groep hebben onze twee bouwleiders (Juf Ellen van de onderbouw en 
juf Lenny van de bovenbouw) een dag ambulante tijd om te werken aan “bouw gerelateerde” 
zaken. Zij werken iedere woensdag buiten de eigen groep. 
We verwachten dat we hiermee een passend formatieplan hebben gemaakt voor het aankomend 
schooljaar. Als we meer weten m.b.t. de invulling van de openstaande dagen in de groepen 7 en 8 
dan communiceren we dat naar de betreffende ouders. Hopende op uw begrip dat het wat langer 
duurt. 
 

 

WET WERK EN ZEKERHEID 

Met ingang van vrijdag 1 juli 2016 gaat  de Wet, werk en zekerheid in. Deze wet heeft nadelige 
gevolgen voor het primair onderwijs. Hieronder wordt kort uitgelegd wat het voor ons betekent en 
wat ons bestuur heeft gedaan om te voorkomen dat we m.i.v. 1 juli problemen krijgen met de 
opvang van groepen bij afwezigheid van de groepsleerkracht. 
 
Landelijke wetgeving in het kader van de Wet werk en zekerheid heeft ook zijn impact op 
het  primair onderwijs omdat tijdelijke leerkrachten (vervangers) beperkt worden in het aantal 
contracten dat zij mogen invullen voordat er verplichtingen ontstaan. Dit wordt een ketenbepaling 
genoemd. Uiteraard willen wij als organisatie bij afwezigheid van een vaste leerkracht een 
gekwalificeerde vervanger voor de groep hebben staan zodat wij goede onderwijskwaliteit kunnen 
blijven bieden. Er is hard gelobbyd door ouders, leerkrachten, directeuren en schoolbesturen om 
voor het primair onderwijs een uitzondering te maken in Den Haag. Helaas heeft dit niet tot een 
uitzondering voor het primair onderwijs geleid. In de meivakantie is er binnen onze sector een 
compromis bereikt van werkgever- en werknemersorganisaties waarin een zeer kleine verruiming 
van de ketenbepaling is afgesproken. Dit is per 1 juli 2016 geformaliseerd in de cao-PO. 
Ondanks deze onzekerheden hebben wij als SKOzoK direct gehandeld en hebben wij een groot 
aantal vervangers aan onze organisatie verbonden door een contract, waarmee naast de 
langdurige vervangingen, ook de kort tijdelijke vervangingen ingevuld kunnen worden. Doel 
hiervan is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit voor de groepen van onze scholen. 



  

AGENDA 

Vrijdag    1 juli  Onderbouwdag groep 4 
Afscheid meester Gert 

 
Woensdag 13 juli  Rapport 2 
 
Vrijdag  15 juli  Ouderbedankavond 20.00u – 22.00u 
 
Dinsdag 19 juli  Doorschuifmiddag 
 
Vrijdag  22 juli  Calamiteitendag 

Er zijn dit jaar gelukkig geen calamiteiten geweest waardoor vrijdag 
22 juli alle leerlingen vrij zijn! 

AFWEZIGEN 

DATUM LEERKRACHT GROEP VERVANGER 

 
Donderdag 30 juni 
  
 
Maandag  4 juli 
 
 
Woensdag 15 juli 
 
 
 
Vrijdag  19 juli 

 
Juf Jantien 
Juf Nadine 

 
Juf Nadine 
Meester Frans  

 
Juf Riet 
Juf Ellen 
Juf Lenny 

 
Juf Claire 

 
4A 
5A 
 

5A 
6A 
 

3A 
1/2A 
8B 
 

4B 

 
Juf Renée 
Juf Evi 

 
Juf. Petri 
Juf Claire 

 
Juf Claire 
Juf Brigitte 
Juf Mariska 

 
Juf Jeanne 

Daarnaast zal er ook op schoolniveau binnen teams gekeken worden welke mogelijkheden er zijn 
om teamleden zo min mogelijk “uit de groep” te laten zijn en vervangingen door collega’s te laten 
plaatsvinden. Zo proberen we gezamenlijk om goed onderwijs te verzorgen aan onze kinderen. 
Helaas kan het in pieken voorkomen dat we dit niet altijd geregeld krijgen. Op dat moment kan er 
een noodmaatregel, zoals het samenvoegen van groepen of het naar huis sturen van een groep, 
aan de orde zijn. We gaan alles op alles zetten om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Nadelige gevolgen van de wet voor onze school 
Wij hebben op dit moment al zichtbaar “last” van de nieuwe wet. Leerkrachten (bijvoorbeeld Juf 
Ilona) die we graag bij onze formatie willen behouden hebben een aangepast contract gekregen 
waarbij ze alleen ziektevervangingen mogen doen. Omdat de vacatureruimte in onze groepen 7 en 
8 bestaat uit reguliere aanstellingen komt juf Ilona hiervoor niet in aanmerking.  
Zaken waar we als school niet blij mee zijn, maar die wettelijk zijn vastgesteld via onze cao. Hier 
kunnen  we dus ook niets aan doen.  
We hopen dat we, binnen de kaders van de wet, toch een goede passende invulling voor de 
groepen kunnen geven bij afwezigheid van de groepsleerkracht. 
 
Namens het team, 
 
Hein Lepelaars 
Directeur 
 



 

 

VERJAARDAGEN 

JUNI   Groep 

30 Julia Brandsen 4A 

30 Nienke Hoeks 7B 

      

JULI   Groep 

1 Lisa van den Molengraaf 1/2B 

1 Thijn Peek 3B 

3 Jayden Bogaars 3B 

5 Marly van den Eeden 3B 

6 Elena Raaijmakers 8B 

6 Jayden van Veen 1/2B 

 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 7 juli 2016 op de website. 
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