GROEPSVERDELING 2021-2022
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 30 augustus 2021 met 201 leerlingen in 10
groepen. De verdeling is als volgt:
Groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C, groep 3A, groep 3B, groep 4, groep 5, groep 6,
groep 7 en groep 8.
Hieronder ziet u in schema de groepen met daarbij de leerkrachten:
Groep

Leerkrachten

Dagen

1-2A

Julia Vork

Maandag, dinsdag

Karen in der Rieden

Woensdag, donderdag en vrijdag

Anouk Koopmanschap

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

Kim van der Burg

Woensdag

1-2C

Vincent de Wit

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

3A

Maaike Klootwijk

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

3B

Dennis Nauta

Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag

Kim van der Burg

Donderdag

4

Marlene van de Grootevheen

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

5

Daphne van Eijndhoven

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

1-2B

1

6

Elma Bunnik

Dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag

Kim van der Burg

Maandag

Christa van Egdom

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

Marjolein Alblas

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

Margot Sloof

Maandag, dinsdag en woensdag

Carla Berghuis

Donderdag en vrijdag

Matthijs van Reij

Woensdagochtend (extra, naast
Margot)

Directie

Matthijs van Reij

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend

Interne
begeleiding/
Plusgroep

Judith van Loenen

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

Schoolopleider
/ Jonge Kind
Specialist

Kim van der Burg

Dinsdag (1x per 2 weken)

Remedial
Teacher

Lisette Loemban Tobing

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

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 2021-2022 weer allemaal deel mogen uitmaken van deze bijzondere school!
Komend schooljaar kunnen we werken met veel kleinere groepen en ondersteuning. Vanuit
de overheid komen er extra gelden beschikbaar voor eventuele achterstanden ontstaan door
Corona. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Elke school in Nederland kan
hierin keuzes op maat maken gericht op de eigen specifieke schoolsituatie. Op Loysder Hoek
zetten we in op zoveel als mogelijk kleinere groepsgrootte en daarnaast duurzame
ontwikkeling op het gebied van goede instructievaardigheden van de leerkrachten. Uit
onderzoek blijkt dat deze combinatie een positief effect heeft op de prestaties van de
leerlingen. Specifiek in groep 8 zetten we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
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Ook voor het schooljaar 2022-2023 gaat dit Nationaal Programma Onderwijs door. De
gelden hiervoor zijn nog wat onzeker en de situatie op Loysder Hoek kan dan zo zijn dat er
andere keuzes gemaakt moeten worden. Daarom kijken wij per schooljaar wat nodig is en
zullen dan, in overleg met de Medezeggenschapsraad, opnieuw vaststellen wat nodig is.
Aan het eind van dit schooljaar nemen wij afscheid van onze onderwijsassistent Ingeborg
van Dijk in groep 4-5. Gezien de grootte van onze groepen is er op onze school geen plek
meer voor haar. Binnen Stichting Voila zal er een nieuwe plek voor haar worden gezocht.
Suzanne Flipse zal volgend schooljaar ook niet meer op onze school te zien zijn als
leerkracht. Zij stond voor de groep als een leerkracht een administratiedag had. Zij gaat
volgend schooljaar verder met haar Masterstudie op de Universiteit en gaat stage lopen bij
een orthopedagogenpraktijk.
Wij wensen Ingeborg en Suzanne alle goeds toe op hun nieuwe werkplek en willen ze
ontzettend bedanken voor hun tijd op Loysder Hoek!
Groep 1-2A, 1-2B, 1-2C starten allen met 20 leerlingen. Tot het einde van het schooljaar
2021-2022 zullen deze groepen doorgroeien naar ongeveer 25 leerlingen per groep. Julia,
Anouk, Vincent, Elma en Kim hebben het afgelopen schooljaar ontzettend goed samen
kunnen werken aan een duidelijke structuur in de groepen 1-2. Karen is nieuw bij ons op
school. Zij zal zich hieronder voorstellen. 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.
Voor wie mij nog niet kent stel ik mij graag even voor.
Mijn naam is Karen In der Rieden en woon in Leusden. Ik ben
getrouwd met Huub en samen hebben we drie kinderen, Merel 12
jaar, Floor 9 jaar en Bas 3 jaar. Ik hou van reizen, koken, lezen en
iedere week ren ik over het hockeyveld. Heerlijk!
Aankomend schooljaar mag ik als leerkracht aan de slag in groep 1/2
en daar heb ik ontzettend veel zin in! Het is fantastisch om met de
kinderen op ontdekkingstocht te gaan en onderdeel uit te maken van
hun ontwikkeling. Geen dag is hetzelfde!
Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten. Voor wie nog vragen
heeft, stel ze gerust. De deur staat altijd open!
Groep 3A en 3B hebben volgend schooljaar elk 18 leerlingen. Maaike heeft inmiddels twee
schooljaren ervaring opgedaan in groep 3. Dennis maakt de stap vanuit groep 7 naar groep
3 en heeft in het verleden al vaker voor groep 3 gestaan. Samen zullen zij jullie (startende)
lezertjes begeleiden.
Groep 4 heeft volgend schooljaar 22 leerlingen. Marlene heeft inmiddels veel ervaring met
het lesgeven in de groep 4. Een belangrijk jaar waarin het leesproces en het automatiseren
bij rekenen een belangrijke plek inneemt.
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Groep 5 heeft volgend schooljaar 16 leerlingen. Daphne heeft dit schooljaar haar PABO
afgerond en kent de leerlingen. Zij heeft namelijk het afgelopen schooljaar al in groep 4-5
op Loysder Hoek lesgegeven.
Groep 6 heeft volgend schooljaar 16 leerlingen. Elma maakt de stap vanuit groep 1-2 naar
groep 6 en neemt vanuit haar eerdere werk een hoop ervaring mee om deze leeftijdsgroep
fijn te begeleiden.
Groep 7 heeft volgend schooljaar 24 leerlingen. Marjolein en Christa zijn samen een goed
ingewerkt duo, gaan met de leerlingen mee en zullen komend schooljaar groep 7 onder hun
hoede nemen.
Groep 8 heeft volgend schooljaar 29 leerlingen. Carla, Margot en Matthijs zullen de
leerlingen verder helpen groeien in hun ontwikkeling en ondersteunen bij de stap naar het
Voortgezet Onderwijs en de hierbij horende schoolkeuze. Daarnaast zal in deze groep extra
aandacht komen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op de nieuwjaarsreceptie in het
nieuwe schooljaar zullen wij dit toelichten.
Administratiedagen: Net als het huidige schooljaar heeft elke groep 4 administratiedagen
gedurende het schooljaar. Op deze dagen heeft de leerkracht tijd voor onder andere
administratieve groepstaken en individuele gesprekken met leerlingen. Karen in der
Rieden zal deze dagen voor de desbetreffende groep staan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------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- en begrijpend
lezen.
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.
Op maandag, dinsdag, donderdag 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 is de doorgaande lijn (hoog)begaafdheid niet meer weg te denken uit
ons onderwijs. Een dagdeel in de week zal Judith hiermee aan de slag gaan.
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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
en is zij Jonge Kind Specialist.
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
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 5 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 3A. Groep 3B
zit naast het kantoor van Matthijs (op de grens van de 2 scholen). 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 5, groep 4, groep 6 en 7. Groep 8 krijgt aan de andere
kant van de leerlingtoiletten weer hun lokaal. Dit lokaal bevindt zich op de grens van de
twee scholen.
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 7 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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