
Huisvesting en groepsverdeling in schooljaar 2018-2019  
 

In de afgelopen maanden is in overleg met de medezeggenschapsraad de groepsverdeling 

en  huisvesting van de groepen vastgesteld. De huisvesting van de groepen en de indeling 

van de leerkrachten is als volgt:  
 

Marsgeel 14 (hoofdgebouw begane grond): 
 

 Marsgeel 18: 

UNIT 2  UNIT 4 

1/2A Ingrid Speckens 
Renate Velthuis 

ma/di/wo 
wo/do/vr 

 5/6A Cindy van Rijn 
Maria van den Ende 

ma/wo/do/vr 
di 

1/2B Jeannette Geraedts ma  5/6B Jordy de Bruyn fulltime 
 Willie van Breukelen di/wo/do/vr     

1/2C Jolanda Oskam fulltime  5/6C Anne-Marieke Rust fulltime 
         

1/2D Chella Sebugwawo 
 

fulltime     Schoolbieb  
  

UNIT 3  UNIT 1 

3A Lotte Huigsloot fulltime  PSZ Lokaal met Speeltaal-  
     huis van Kern  

3B Tanya Westerhoff 
Maria van den Ende 

ma/di/wo 
do/vr 

 BSO Lokaal met BSO van 
Kern 

 

4A Mandy Overgaag fulltime   Lokaal voor de interne   
     begeleiding  

4B Ester Jonas ma/di   Lokaal voor de ‘pijlers’  
 Vacature wo/do/vr     

       

Marsgeel 14 (opbouw): 
 

 
 

 
Niet al ons personeel staat in dit overzicht 

vermeld. Ofwel omdat zij andere taken 
hebben, ofwel omdat hun ondersteunende 

werkzaamheden voor de groepen nog niet 
geheel bekend zijn.  

 
Wij werken hard aan de invulling van de 
vacature in groep 4B. Zodra wij iemand 
hebben aangesteld, zullen wij de betreffende 
groep hierover informeren. 

 

UNIT 5  

7A Marga van der Zwet fulltime  

    

7B Femke Schultz  ma/di/do/vr  

 Wouter Steinfort wo   

8A Kim Vlaardingerbroek ma/di/wo/vr  

 Ester Jonas do  

8B Aad-Jan de Heij fulltime  

    

 

 

 Wij starten komend schooljaar met 15 groepen en hebben de beschikking over 18 

lokalen. 

 Om de start van het werken in units optimaal te laten verlopen hebben we extra 

geïnvesteerd in de kleutergroepen. We starten met 4 kleine kleutergroepen. 

 De huisvesting wordt als volgt: De kleutergroepen, de groepen 3 en de groepen 5/6 

verhuizen niet van lokaal. De groepen 7 verhuizen naar boven, de groepen 4 worden 

gehuisvest in de huidige lokalen van groep 7. 

 Vooruitlopend op de huisvesting in het komend schooljaar zullen in de komende weken 

voor de zomervakantie al diverse interne verhuizingen plaatsvinden. 

 Alle groepen 3 t/m 8 houden na de overgang de groepsaanduiding A, B of C. Dus 

groep 3A gaat door naar 4A, groep 4/5A wordt 5/6A, groep 6B gaat over naar 

7B, 7A wordt 8A enz.   

 De ouders/verzorgers van de kinderen die naar groep 3 gaan, ontvangen een aparte 

bijlage met de indeling van de groepen 3.  

 De ouders/verzorgers van kinderen die doubleren zullen door de huidige leerkracht 

worden geïnformeerd over de groep waarin die kinderen zijn ingedeeld.   
 

Voor de huisvesting van de groepen zie het overzicht op de achterzijde. 



 


