
 
 

De (in)formatie-krant 

Hoe ziet schooljaar 2019-2020 er uit? 

 

Beste ouders, 

Ieder jaar voert de directie van De Zoeker met het bestuur van Zaan Primair formatiegesprekken. 

Hierbij worden de leerlingaantallen doorgenomen en wordt er gekeken naar de te vormen groepen 

per school. Ook de verschillende aanstellingen van de leerkrachten worden hierbij bekeken. 

Uiteraard heeft de school voor ogen hoe we de klassenindeling het beste vinden. Deze indeling 

wordt geregeld met de MR besproken, zodat wij ook hun feedback in de besluitvorming kunnen 

betrekken. 

Wanneer de school op de hoogte is gebracht van het besluit van het bestuur, kunnen wij de ouders 

vertellen hoe de groepsindeling eruit komt te zien. 

In deze brief deel ik graag: 

• Hoe wordt bepaald hoeveel groepen je als school kunt vormen? 

• Welke klassen en welke meesters en juffen zijn er? 

• Overig personeel 

• Werkdrukgelden en extra-zorg-gelden 

• Hoe stellen we nieuwe groepen samen? 

• Personele wijzigingen 

• Vervanging bij ziekte 

Wanneer u naar aanleiding van deze brief behoefte heeft om feedback te geven, of vragen heeft, dan 

hoor ik dat graag. U bent hiervoor aanstaande woensdag 19-6, na het uitzwaaien van de leerlingen 

voor het schoolreisje, welkom in de lerarenkamer. Wanneer dit moment u niet uitkomt, kunt u 

uiteraard ook even bellen om een afspraak te maken. 

Wij hopen dat u middels deze brief een goed inzicht krijgt over hoe het er volgend jaar uit ziet. Wij 

hebben er nu al zin in! 

Namens het team van De Zoeker, 

Matthieu van Wijhe 

Directeur OBS De Zoeker  

  



 

 

Hoe wordt bepaald hoeveel groepen je als school kunt vormen? 

De Zoeker is begonnen aan een periode van gestage groei (figuur 1). De leerlingprognose laat zien 

dat deze trend zich de komende jaren voortzet en daar zijn wij trots op. 

De leerlingaantallen zijn gebaseerd op de tellingen op 1 oktober van ieder vermeld schooljaar. Deze 

teldatum wordt door het ministerie gebruikt voor de financiering van de scholen voor het komende 

schooljaar. 

Het aantal te vormen klassen 

is geen vrije keuze. Het 

leerlingenaantal op 1 oktober 

bepaalt hoeveel personeel er 

kan worden aangetrokken. 

Aan de hand van de 

hoeveelheid 

personeelsleden, wordt 

bepaald hoeveel klassen er 

gevormd kunnen worden. Dit 

jaar hebben wij de financiële 

middelen om 11 groepen 

samen te stellen. 

Naast de financiering op leerlingenaantal krijgt de school nog 2 budgetten toegevoegd; een budget 

dat alleen gebruikt mag worden voor werkdrukvermindering en een budget dat alleen gebruikt mag 

worden om leerlingen te helpen die extra zorg behoeven. Meer informatie hierover treft u onder het 

kopje Werkdrukgelden en Extra-zorg-gelden. 

  

 
Figuur 1 
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Welke klassen en welke meesters of juffen zijn er? 

In het onderstaande overzicht vindt u terug wie er in welke groep gaat werken. Ook vindt u de 

leerlingaantallen per klas. Deze getallen zijn gebaseerd op hoe groot de klassen gedurende het 

schooljaar vermoedelijk worden. Bij de kleutergroepen staat aangegeven hoe groot de groep is bij de 

start van het jaar en hoe groot de groep is aan het einde van het jaar. 

 Ll-aantal ± Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2A 18/26 Jose Jose Daphne W. Daphne W. Daphne W. 

1/2B 17/25 Marleen Marleen Sanne Sanne Sanne 

1/2c  17/26 Daphne B. Daphne B. Daphne B. Daphne B. Daphne B. 

3 26 Karin Karin Gerarda Gerarda Gerarda 

3/4 26 Laura Laura Laura Laura Laura 

4 27 Marjolijn Marjolijn Dionne Marjolijn Marjolijn 

5 30 Titia Titia Titia Claudia Titia 

6 25 Helen Helen Helen Helen Helen 

6/7 27 Pim Pim Pim Dionne Dionne 

7 28 Martijn Martijn Martijn Martijn Martijn 

8 30 Josia Josia Michael Michael Josia 

 
De ervaring leert dat er aan het einde van het jaar altijd nog iets kan veranderen, als gevolg nieuwe 

aanmeldingen, leerlingen die verlengen of verhuizen, dan wel het vertrek van personeel. Houdt u er 

dus rekening mee dat er nog wijzigingen mogelijk zijn. 

In het overzicht mist u sommige namen en ziet u ook nieuwe namen. De informatie hierover treft u 

onder het kopje Personele Wijzigingen. 

 

De rol van de Medezeggenschapsraad 

De groepsindeling is in verschillende MR-vergaderingen besproken. De oudergeleding van de MR 

heeft een adviesrecht en de personeelsgeleding van de MR een instemmingsrecht. De MR heeft een 

positief advies gegeven en de personeelsgeleding heeft ingestemd met de groepsindeling.  



 

 

Overig personeel 
 

Taak Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Directie Matthieu Matthieu Matthieu Matthieu  

Directie-ondersteuning     Marjolein 

Zorgcoördinator  Marjolein Marjolein Marjolein  

Gymdocent Sven  Sven Sven  

Hoogbegaafdheid & 

klassenconsultatie 

Marjolein     

Speciale Leerhulp Michael Michael Josia Josia Michael 

Ondersteuning  Hannie Hannie  Hannie Hannie 

Ondersteuning    Karin   

Onderwijsassistent   Rita Rita Rita 

Muziek docent  Joep    

Conciërge Astrid  Astrid  Astrid 

Administratie Yolanda Yolanda  Yolanda  

 

Specialisten 

De specialisten worden op diverse momenten ingezet en worden soms ook vrijgesteld van hun 

lesgevende taak. 

Taal Pim 

Rekenen Michael 

Gedrag Josia 

ICT Claudia 

 

  



 
 

Werkdruk- & extra zorggelden 

Binnen het team is er voor gekozen om de werkdruk gelden in te zetten om de uren van de 

gymdocent uit te breiden. Hierdoor krijgen de kleuters ook een keer in de week gym van de 

gymdocent en alle andere groepen zelfs twee keer in de week. 

Ook hebben wij er voor gekozen om voor een jaar een muziekdocent aan te stellen. De muziekdocent 

komt een keer in de week de kinderen les geven en daar leren wij als leerkrachten ook weer van. Het 

belooft dus in ieder geval een sportief en muzikaal jaar te worden. 

Binnen het ministerie van onderwijs is er het een en ander veranderd in het toekennen van 

zorggelden. Deze gelden zijn bedoeld om leerlingen in verschillende groepen extra ondersteuning te 

kunnen bieden. Mede door dit geld is het mogelijk om tijd vrij te maken voor kinderen die extra zorg 

nodig hebben. Juf Josia en meester Michael gaan dit samen doen, daarnaast gaan zij ook samen een 

groep draaien. 

 

Hoe stellen we nieuwe groepen samen? 

Wij starten aankomend jaar met 3 in plaats van 2 kleutergroepen. Een andere verandering is dat we 

volgend jaar een groep 3 en een groep 3/4 hebben. De leerkrachten hebben de groepen uiterst 

zorgvuldig samengesteld. Bij het maken van de indeling is er onder andere rekening gehouden met 

de volgende punten: 

• Vriendjes en vriendinnetjes; 

• Aantal jongens en meisjes in de groep; 

• Aantal jongste en oudste kleuters; 

• Broertjes en zusjes; 

• Kinderen die nog maar kort op school zijn, zullen we waar mogelijk, niet verwisselen van 

groep; en 

• De leerbehoefte van kinderen. 

 
De indeling van de groepen, wordt dinsdag 18-6 bekend gemaakt aan de ouders van deze groepen. 

Wanneer u in algemene zin vragen heeft over de nieuwe groepsindeling, bent u woensdag 19-6 na 

het uitzwaaien van de leerlingen voor het schoolreisje welkom in de lerarenkamer. Wanneer dit 

tijdstip u niet uitkomt, kunt u uiteraard ook even bellen om een afspraak te maken. Voor vragen die 

uw kind specifiek betreffen, kunt u zich tot de huidige leerkracht richten. 

  



 

 

Personele wijzigingen 

Dit jaar nemen we weer van een paar collega’s afscheid, maar wij mogen ook weer nieuwe mensen 

verwelkomen. In de onderstaande stukjes leest u hier meer over. 

Sanne Groepenhoff 

Beste ouders en kinderen,  

Ik ben Sanne Groepenhoff, 31 jaar en woon in Zaandam. Ik kom 

op de Zoeker werken in de onderbouw. Voordat ik met de Pabo 

begon, heb ik de studie Pedagogiek afgerond en een paar jaar in 

de kinderopvang gewerkt.  Vanwege mijn grote interesse voor het 

onderwijs heb ik besloten om de overstap te maken naar het 

onderwijs. Een beslissing waar ik geen seconde spijt van heb 

gehad. Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan bij de Zoeker 

en u te ontmoeten! 

Groetjes, 

Sanne 

Martijn 
 

Mijn naam is Martijn Wessels. Ik woon in Krommenie. Daar woon ik 

met Mieke en onze twee zoontjes. De helft van de tijd wonen daar ook 

mijn dochter en zoon die al in het voortgezet onderwijs zitten. 

Ik werk al meer dan 20 jaar als meester op de basisschool. Van groep 

3 t/m groep 8 heb ik leerlingen lesgegeven. De laatste jaren geef ik les 

in de bovenbouw. Dit vind ik op dit moment ook de leukste groepen, 

omdat je de kinderen langzaam aan het voorbereiden bent op het 

voortgezet onderwijs. Ook hun humor, motivatie en nieuwsgierigheid 

is fantastisch. 

Ik heb heel veel zin om op De Zoeker in groep 7 te komen werken. 

Groetjes, 

Martijn 

  



 
 

Sven 
 

Hallo allemaal, 

Ik ben Sven de Jong en ik ben blij om met jullie te delen dat ik volgend 

schooljaar de vaste gymleraar zal zijn op OBS Zoeker. 

Ik ben opgegroeid in de Zaanstreek en vind het dan ook leuk om hier 

les te kunnen geven. Een jaar geleden ben ik afgestudeerd en 

sindsdien ben ik erg blij dat ik voor de klas met de kinderen kan 

bewegen! 

In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport, ben ik veel met vrienden op 

stap of ben ik te vinden bij mijn vriendin in Amsterdam. 

Stap gerust naar mij toe om een praatje te maken en mij beter te leren kennen. 

Met sportieve groet, 

Sven 

 

Hannie 

Achttien jaar heb ik met veel plezier op De Zoeker gewerkt. Ik stond 

voor groep 4, 5 en af en toe in groep 6. De laatste jaren heb ik veel 

lol gehad met en bij de kleuters. 

Volgend schooljaar doe ik nog een paar maanden diverse 

werkzaamheden op school. En dan.... ga ik per 1 november met 

vervroegd pensioen. 

Ik zal de school en vooral de kinderen missen. Maar daar staat weer 

veel vrije tijd tegen over en die weet ik wel te vullen! 

Groet, 

Hannie 

 

Tom 

Tom gaat volgend jaar het lesgeven in het primair onderwijs combineren met het voortgezet 

onderwijs. Deze tak van “sport ”vindt Tom ook heel leuk. De uitbreiding die de Zoeker wilde met de 

gymuren, paste hier niet bij. 



 
 

 Kirsten 

Hallo allemaal,  
 
De afgelopen twee jaar heb ik met heel veel plezier op De Zoeker 
gewerkt. Ik heb twee jaar lang les mogen geven in groep 8, maar 
daarnaast heb ik ook in bijna iedere groep wel eens mogen invallen. In 
deze jaren heb ik mijzelf ontwikkeld tot startbekwaam leerkracht. 
Afgelopen week heb ik mijn scriptie succesvol afgerond en dit betekent 
dat ik ben geslaagd voor de PABO. Volgend jaar zal ik gaan werken op 
basisschool Et Buut in Zaandam en zal ik dus helaas afscheid moeten 
nemen van De Zoeker.  
 
Bedankt voor alle leuke, gezellige en vooral leerzame momenten. 
Misschien zien we elkaar nog eens in de toekomst.  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Juf Kirsten 
 

Monique 
 

Helaas is er in het plaatje van volgend jaar geen ruimte voor Monique. 

Zowel het team als Monique vindt dit erg jammer. Gelukkig heeft 

Monique vrijwel zeker al een nieuwe betrekking gevonden binnen ons 

bestuur. 

Wij zijn Monique zeer dankbaar voor haar inzet. In het bijzonder ben ik 

Monique dankbaar voor de vele keren waarbij zij groepen heeft 

opgevangen bij ziekte en andersinds. Haar loyaliteit naar de Zoeker is 

zeer groot. 

Dankjewel, Monique! 

Marleen 
 

Beste ouders,  

Graag wil ik jullie mededelen dat ik in verwachting ben van mijn derde 

kindje. Ik ben half december uitgerekend, dus dit houdt in dat ik half 

november met verlof zal gaan.  

Juf Marleen 

Het is de bedoeling dat juf Sanne, die samen met Marleen de groep gaat 

draaien, een groot gedeelte van het zwangerschapsverlof van Marleen 

gaat waarnemen. 



 
 

Vervanging bij ziekte 

De afgelopen 2 jaar is het, ondanks het lerarentekort, gelukt om alle dagen de klassen te bemannen. 

Er is nooit een klas verdeeld of naar huis gestuurd. Ook voor het komende jaar is dit weer het 

streven. Het uitgangspunt is dat het primaire groepsproces voorrang krijgt op andere processen. Dit 

zal echter niet tot elke prijs zijn; ook de leerlingenzorg is belangrijk en ook de schoolorganisatie moet 

draaiende worden gehouden. Uiteraard doen wij ons best om het ook dit jaar zo goed mogelijk te 

regelen! 

 

Tot Slot 

Wij gaan er weer een prachtig schooljaar van maken, met gezellige klassen, goede leerkrachten en 

samen met u als ouder. Op naar volgend schooljaar! 


