
Huisvesting en groepsverdeling in schooljaar 2019-2020  
 

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 
(1/2D) 

Antoinette Bomers 
Frieda van Dorp 

ma/di  
wo/do/vr 

 5A Peggy Leeflang fulltime 

1/2B Jeannette Geraedts ma  5B Chella Sebugwawo fulltime 
 Willie van Breukelen di/wo/do/vr     

1/2C Yvette van der Kroft ma/di/wo  6A Susanne Plug ma/di/wo/do 
 ................... do/vr   Mirthe van der Meer vr 

1/2D 
(1/2A) 

Ingrid Speckens 
Renate Velthuis 

ma/di/wo 
wo/do/vr 

 6B Jordy de Bruyn fulltime 

UNIT 3  UNIT 1 

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

3B Anne-Marieke Rust * fulltime  BSO Lokaal en speelzaal met 
BSO van Kern 

 

4A Tanya Westerhoff 
Cindy van Rijn 

ma/di/wo 
do/vr 

  Lokaal voor de interne 
begeleiding  

 

4B Cindy van Rijn ma   Lokaal voor de ‘pijlers’  
 Maria van den Ende di-mo, wo, do, vr     

 Cherique van Wessel di-mi      

       

Marsgeel 14 (opbouw): 
 

 
 

 
Niet al ons personeel staat in dit overzicht 

vermeld. Ofwel omdat zij andere taken 

hebben, ofwel omdat hun ondersteunende 
werkzaam-heden voor de groepen nog niet 
geheel bekend zijn.  

 

 

UNIT 5  

7A Marga van der Zwet fulltime  

    

7B Femke Schultz  ma/di/wo/vr  

 Ester Jonas do   

8A Ester Jonas ma/di  

 Kim Vlaardingerbroek wo/do/vr  

8B Mandy Overgaag fulltime  

    
 
 

 Wij hebben eigenlijk te weinig leerkrachten in dienst om te kunnen starten met 16 

groepen, ondanks dat kiezen we ervoor om 16 groepen te vormen, dit realiseren we o.a. 

door de inzet van onze onderwijsassistent en door de inzet van onze LIO Mirthe van der 

Beek (4de jaars Pabo).  

 * Juf Anne-Marieke Rust keert terug van afwezigheid i.v.m. ziekte. Zij is voor de 

ochtenden weer volledig inzetbaar. De middagen zullen geleidelijk aan worden 

opgebouwd. Voor de middagen wordt nog hard gewerkt aan een invulling. 

 Wij zijn nog in gesprek over de invulling van de donderdag en vrijdag in groep 1/2C. 

 Er vinden wat kleine verhuizingen plaats: 

- Groep 1/2A en 1/2D wisselen van lokaal. Groep 1/2A verhuist naar het lokaal van 

groep 1/2D en groep 1/2D verhuist naar het lokaal van groep 1/2A. Die groepen 

krijgen dan een nieuwe groepsnaam (1/2A wordt 1/2D; 1/2D wordt 1/2A.  

- De groepen 3 en 4 wisselen van lokaal. 

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

gaat door naar 4A, groep 5A wordt 6A, groep 6B gaat over naar 7B 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. 



 


