GROEPSVERDELING 2020-2021
De formatie voor volgend schooljaar is bekend. We hebben een verdeling gevonden waar we
erg veel vertrouwen in hebben. Op deze manier kunnen wij onze gestructureerde werkwijze
met een gerust hart ook volgend schooljaar weer voortzetten.
We starten volgend schooljaar op maandag 31 augustus 2020 met 192 leerlingen in 8
groepen. De verdeling is als volgt:
Groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C, groep 3, groep 4-5, groep 6, groep 7 en groep 8.
Hieronder ziet u in schema de groepen met daarbij de leerkrachten:
Groep

Leerkrachten

Dagen

1-2A

Elma Bunnik

Maandag (1x per 2 weken),
woensdag, donderdag en vrijdag

Kim Mol-van den Burg

Maandag (1x per 2 weken),
dinsdag

Anouk Koopmanschap

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

Kim Mol-van den Burg

Woensdag

1-2C

Vincent de Wit

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

3

Maaike Klootwijk

maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

4-5

Marlene van de Grootevheen

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

1-2B

Ondersteuning:
Daphne van Eijndhoven (LIO-stagiair)
Ingeborg van Dijk (onderwijsassistent)

Maandag, dinsdag
woensdag, donderdag en vrijdag
tot 12.30 uur
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6

Christa van Egdom

Maandag, dinsdag en woensdag
(1x per 2 weken)

Marjolein Alblas

Woensdag (1x per 2 weken),
donderdag en vrijdag

Dennis Nauta

Maandag, dinsdag, woensdag,
vrijdag

Margot Sloof

Donderdag

Margot Sloof

Maandag (1x per 2 weken),
dinsdag en woensdag (1x per 2
weken)

Carla Berghuis

Woensdag (1x per 2 weken)
donderdag en vrijdag

Elma Bunnik

Maandag (1x per 2 weken)

Directie

Matthijs van Reij

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

Interne
begeleiding/
Plusgroep

Judith van Loenen

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

Schoolopleider
(ICO)/
Begeleiding
startende
leerkrachten

Kim Mol-van den Burg

Maandag (1x per 2 weken)

Administratie

Gaby van Rooij

Maandagmiddag

7

8

Toelichting:
Loysder Hoek heeft een fijn, betrokken en professioneel team. We zijn dan ook blij en trots
dat wij in 2020-2021 weer allemaal deel mogen uitmaken van deze bijzondere school!
In bovenstaand schema ziet u Ingeborg van Dijk in groep 4-5 staan. Zij komt 3 dagen in de
week Marlene ondersteunen als onderwijsassistent in groep 4-5.
Hierbij stelt Ingeborg zich aan u voor:
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Beste ouders/verzorgers,
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Ingeborg van Dijk en zal
vanaf volgend schooljaar in groep 4/5 komen werken als
onderwijsassistent. Ik zal op woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend in de klas zijn. Hiervoor heb ik op de Heerd en
op het Kompas gewerkt.
Ik woon in Leusden met mijn man Frank, dochter Mara en
zoon Bram. Naast het werk, volg ik sinds februari dit jaar een
opleiding voor vakfotograaf, aan de fotovakschool.
Fotograferen is altijd een hobby geweest en wilde mij er graag in verdiepen. Misschien
zullen jullie mij ook wel eens zien met een camera.
Naast fotograferen, lees en puzzel ik graag. En doe graag spelletjes met mijn kinderen. Ook
hou ik van reizen en creatief bezig zijn.
Ik kijk er naar uit om in september te beginnen op Loysder Hoek. Een nieuwe uitdaging voor
mij in groep 4-5. Graag tot ziens!
Groep 1-2A, 1-2B, 1-2C starten allen met 19 leerlingen. Tot het einde van het schooljaar
2019-2020 zullen deze groepen doorgroeien naar ongeveer 25 leerlingen per groep. Anouk,
Kim, Vincent en Elma hebben het afgelopen schooljaar ontzettend goed samen kunnen
werken aan een duidelijke structuur in de groepen 1-2. Mooi dat wij dit komend schooljaar
kunnen continueren! Aan de hand van thema’s zijn de activiteiten aan de leerdoelen van
groep 1 en 2 gekoppeld. Ook dat kan komend schooljaar weer voortgezet worden in een
kleine setting in elke kleutergroep. Daarnaast is er ruimte voor de instroom van 4-jarigen in
deze groepen.
Groep 3 heeft volgend schooljaar 22 leerlingen. Maaike heeft het afgelopen schooljaar
ervaring op kunnen doen met de lesstof en de manier van werken van jullie (startende)
lezertjes.
Groep 4-5 heeft volgend schooljaar 29 leerlingen. Marlene heeft inmiddels veel ervaring
met het lesgeven in de groepen 4 en 5. Gezien het feit dat het een combinatiegroep is en
door de groepsgrootte zal Marlene het hele schooljaar dagelijks ondersteuning krijgen van
een LIO-stagiair (afstudeerfase) of een onderwijsassistent. Zo kunnen we goed onderwijs
blijven geven met aandacht voor de verschillen. Deze groep heeft volgend schooljaar de
beschikking over 2 lokalen.
Groep 6 heeft volgend schooljaar 23 leerlingen. Marjolein en Christa zijn samen een goed
ingewerkt duo en zullen komend schooljaar weer groep 6 onder hun hoede nemen.
Groep 7 heeft volgend schooljaar 29 leerlingen. Dennis en Margot hebben vele jaren
ervaring met het lesgeven in groep 7. Zij zullen al hun pedagogische kwaliteiten inzetten om
er een mooi schooljaar van te maken.
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Groep 8 heeft volgend schooljaar 29 leerlingen. Carla, Margot en Elma zullen de leerlingen
verder helpen groeien in hun ontwikkeling en ondersteunen bij de stap naar het Voortgezet
Onderwijs en de hierbij horende schoolkeuze.
Administratiedagen: Net als het huidige schooljaar heeft elke groep 5 administratiedagen
gedurende het schooljaar. Op deze dagen heeft de leerkracht tijd voor onder andere
administratieve groepstaken en individuele gesprekken met leerlingen. Suzanne Flipse zal
(net als dit schooljaar) deze dagen voor de desbetreffende groep staan. Naast haar werk op
Loysder Hoek start Suzanne in september de Masteropleiding ‘Clinical Child, Family and
Education Studies’.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Leerkrachten op de Loysder Hoek geven goed les. Naast het lesgeven in hun groep, zetten
zij zich schoolbreed in voor de onderwijskwaliteit op de Loysder Hoek.
Marlene is onze rekencoördinator en rekenspecialist voor alle groepen. Zij monitort het
rekenonderwijs en het beleid voor sterke rekenaars schoolbreed op Loysder Hoek.
Marjolein is onze Kanjercoördinator. Zij draagt zorg voor de doorgaande lijn van de
Kanjertraining en sociale veiligheid in alle groepen.
Christa is onze leescoördinator. Zij zorgt dat alle leerlingen voldoende inspirerende
leesactiviteiten aangeboden krijgen en volgt de resultaten van het technisch lezen.
Christa zal in juli haar Masteropleiding Special Educational Needs afronden. Een knappe
prestatie waardoor zij schoolbreed haar steentje kan bijdragen aan goed Passend Onderwijs
aan leerlingen op onze school.
Carla is onze cultuurcoördinator. Zij zorgt dat alle leerlingen een doordacht aanbod
krijgen op kunst- en cultuurgebied via Scholen in de Kunst en Kunst Centraal.
Judith is onze intern begeleider. Zij coördineert en begeleidt de leerlingenzorg op school.
Haar master Gedragsspecialist komt hierbij goed van pas. Op maandag, dinsdag en
vrijdag kunt u bij haar terecht voor vragen over de ontwikkeling van uw kind.
Natuurlijk gaan wij weer door met de Plusgroep, één van onze pijlers van de school. Onder
leiding van Judith en Marjolein is de doorgaande lijn (hoog)begaafdheid niet meer weg
te denken uit ons onderwijs. We merken aan kinderen, ouders en teamleden dat de
aandacht, zorgvuldigheid en het enthousiasme van Judith en Marjolein om dit stevig in de
school te borgen wordt gewaardeerd en van grote waarde is voor onze onderwijskwaliteit.
Een dagdeel in de week (donderdag) zal Judith hiermee aan de slag gaan.
Kim is onze schoolopleider. Zij zorgt dat er vanuit de Hogeschool stagiaires op onze
school de kans krijgen om het vak te leren. Wij zijn een gecertificeerde stageschool voor de
Marnix Academie Utrecht. Daarnaast zal zij de startende leerkrachten op school begeleiden.
Afgelopen schooljaar heeft Kim de opleiding Specialist Jonge Kind afgerond. Met deze
kennis willen wij de onderwijskwaliteit in de groepen 1, 2 en 3 versterken.
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Matthijs is onze coördinator Internationalisering. Hij zorgt voor een doorgaande lijn in
Engels en voor activiteiten op het gebied van wereldburgerschap. Daarnaast zal hij in groep
7 en 8 extra aandacht besteden aan begrijpend lezen in het Engels en het lezen van Engelse
jeugdboeken.
Het team van de Loysder Hoek kijkt uit naar het nieuwe schooljaar en ziet het met veel
vertrouwen tegemoet!
HUISVESTING
Op de begane grond hebben wij 4 lokalen. De volgorde van groepen is als volgt (van
links naar rechts bij binnenkomst): groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C en groep 3. Het
leerplein op de begane grond zullen we inrichten op de manier die past bij ons onderwijs.
Op de bovenverdieping zijn er 5 lokalen. Hier is de volgorde als volgt (van links naar
rechts bovenaan de trap): groep 4-5, 4-5, 6 en 7. Groep 8 krijgt aan de andere kant van de
leerlingtoiletten hun lokaal. Dit lokaal is op dit moment nog in gebruik van ‘t Palet. Dit
lokaal heeft een dubbele ingang. De ingang van dit lokaal bevindt zich per augustus in de
gang van Loysder Hoek.
Op de eerste verdieping hebben wij op de hal het leerplein voor zelfstandig werken in deze
groepen. Zo kunnen wij onze doorgaande lijn zelfstandig werken duidelijk vormgeven.
We geven les met de deuren open en bieden ruimte aan kinderen om zelfstandig en in alle
rust op het leerplein een opdracht uit te voeren.
Woensdag 8 juli maken de kinderen om 9 uur een uurtje kennis met de leerkrachten van
volgend schooljaar.
Bij deze brief ontvangt u tevens de leerlingenlijst van de groep van uw kind(eren).
Ik hoop dat we hiermee alles duidelijk hebben kunnen uitleggen.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik die graag.
Met vriendelijke groeten,
namens het team van de Loysder Hoek,
Matthijs van Reij
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