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Hieronder volgt het overzicht van het aantal groepen en wie hen lesgeeft. We voeren nog een aantal
gesprekken voor extra ondersteuning in alle groepen vanuit het Nationaal Onderwijs Programma
(extra budget vanwege de corona situatie).

● Volgend schooljaar hebben we 12 groepen op de SAS. Dat is 1 groep meer dan dit jaar. Hierdoor
kunnen we de groepsgrootte kleiner houden in de onderbouw. Bij de start van het jaar hebben we
gemiddeld 23,5 leerlingen in een groep. Aan het einde van het jaar is dit waarschijnlijk rond de 25.

● Komend jaar hebben we er twee nieuwe collega’s bij:
Saskia de Bliek voor groep 1/2B en Lieke de Jong (op dit moment LIO in groep 5).

● Kirsti gaat voor 2 dagen intern begeleider worden voor de bovenbouw en Mirella zal dit voor 2
dagen voor de onderbouw gaan doen. Dit betekent dat Kirsti geen les meer geeft.

● De verrijkingsklas wordt door Mirella verzorgd.
● Linda Odijk heeft volgend schooljaar geen klas en zal groepjes leerlingen gaan begeleiden vanuit

het extra budget van het Nationaal Onderwijs Programma.
● Voor extra ondersteuning zullen in ieder geval Marloes van Haaster-Blaauw, Esther Ranzijn en

Roos Brantjes op school blijven.
● De indeling van de leerlingen voor de groepen 1 t/m 4 wordt nog gemaakt. We kijken hierbij wat de

beste plek is voor ieder kind. We houden rekening met diverse factoren zoals: aantal kinderen,
behoefte aan speciale begeleiding, verdeling jongens en meisjes en vriendjes/ vriendinnetjes.
Deze indeling volgt binnenkort. Vanaf groep 5 blijft de indeling voor komend schooljaar in principe
zoals het nu is.

Het aantal kinderen is nog niet definitief, omdat er nog een paar gesprekken met ouders plaatsvinden
over de overgang van hun kind en er ook nog een aantal rondleidingen plaatsvinden.

groep 士 aantal LL leerkracht 1 leerkracht 2

1/2A 21 Fiona Maartje

1/2B 21 Majorie Saskia de Bliek

1/2C 20 Denise

3 25 Ramona Anne

3/4 24 Jeanet Chantal

4 24 Saskia Anna

5 26 Suzanne Jacqueline

5/6 24 Elisa Moira

6 23 Lieke de Jong

7 26 Marielle Yvette

7/8 27 Michelle

8 25 Judith Riny


