GROEPSVERDELING 2019-2020
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 2 september 2019 met 178 leerlingen in 8
groepen. De verdeling is als volgt:
Groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C, groep 3-4, 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

Elma Bunnik

Maandag, donderdag en
vrijdag

Kim Mol-van den Burg

Dinsdag en woensdag

Kim Mol-van den Burg

Maandag

Anouk Koopmanschap

Dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

1-2C

Vincent de Wit

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

3-4

Clemens Overeem

maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

5

Marlene van de Grootevheen

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag

6

Christa van Egdom

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

Marjolein Alblas
(Vervanging tijdens
zwangerschapsverlof: Maaike Klootwijk)

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

1-2B

1

7

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

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

Matthijs van Reij

Maandag (12x i.p.v. Carla)

Directie

Matthijs van Reij

Maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag

Interne
begeleiding/
Plusgroep

Judith van Loenen

Maandag, dinsdag en vrijdag

Administratie

Gaby van Rooij

Maandagmiddag
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Toelichting:
Loysder Hoek heeft een fijn, betrokken en professioneel team. We zijn dan ook blij en trots
dat wij in 2019-2020 weer allemaal deel mogen uitmaken van deze bijzondere school!
In bovenstaand schema ziet u Elma Bunnik in groep 1-2 staan. Gezien onze groei (bij de
start van 2018-2019 nog 154 leerlingen) naar straks 178 leerlingen hebben wij, naast
halverwege het schooljaar de komst van Vincent, een nieuwe leerkracht aangetrokken.
Hierbij stelt Elma zich aan u voor:
Even voorstellen…
Mijn naam is Elma Bunnik. Ik ben moeder van twee prachtige zonen en
woon al meer dan 40 jaar in Leusden. Na de zomervakantie kom ik als
leerkracht op Loysder Hoek werken en daar heb ik heel veel zin in. Dit
schooljaar werk ik in de bovenbouw op de Kla4. Daarvoor heb ik 28 jaar
bij de politie gewerkt, waarvan de laatste 16 jaar als zedenrechercheur.
Na zoveel jaren aan de vaak negatieve kant van de maatschappij te
hebben gewerkt, wilde ik graag eens werken aan de positieve kant van
de maatschappij. Ik heb vanaf mijn 17e jaar tot een aantal jaar geleden
heel veel gymnastiek, turnen, jazzdans, aerobics, skigymnastiek en fitness gegeven.
Tevens ben ik 14 jaar lang choreografe bij een musicalgroep geweest en doe ik sinds een
jaar of 7 de eindmusical van groep 8. Een overstap naar het onderwijs was voor mij een
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logische stap en ik ben op 1 november 2018 gestart als zij-instromer. Ik kom op maandag,
donderdag en vrijdag werken in groep 1/2.
Naast mijn studie wandel en sport ik regelmatig en hou ik van musicals en muziek, dus ik
ben zo af en toe bij een concert of festival te vinden.
Wil je meer van mij weten vraag het gerust. Ik ga met veel plezier voor een mooie nieuwe
uitdaging op Loysder Hoek!
Groetjes, Elma Bunnik
Daarnaast ziet u Erik Zwebe niet meer terug in het schema. Erik was het afgelopen
schooljaar de vervanger van Judith in groep 8. Hij gaat de komende tijd andere uitdagingen
aan en wie weet kruisen de wegen van Erik en Loysder Hoek zich in de toekomst. Via deze
weg willen wij Erik ontzettend bedanken voor alle inzet het afgelopen schooljaar op Loysder
Hoek!
Ook Judith van Loenen ziet u niet terug in het schema als leerkracht. In de nieuwsbrief die
volgende week verstuurd wordt zal zij dit toelichten. Natuurlijk blijft Judith wel onze Intern
Begeleider en coördinator van de Plusgroep.
Groep 1-2A, 1-2B, 1-2C starten allen met 17 leerlingen. Tot het einde van het schooljaar
2019-2020 zullen deze groepen doorgroeien naar ongeveer 24 leerlingen per groep. Anouk,
Kim en Vincent hebben het afgelopen schooljaar verder kunnen werken aan een duidelijke
structuur in de groepen 1-2. Aan de hand van thema’s zijn de activiteiten aan de leerdoelen
van groep 1 en 2 gekoppeld. Dat kan komend schooljaar voortgezet worden in een kleine
setting in elke kleutergroep. Daarnaast is er ruimte voor de instroom van 4-jarigen in deze
groepen.
Groep 3-4 heeft volgend schooljaar 26 leerlingen. Clemens heeft het afgelopen schooljaar
groep 2-3 les gegeven, kent de leerlingen, de lesstof en de manier van werken van jullie
(startende) lezertjes.
Groep 5 heeft volgend schooljaar 26 leerlingen. Marlene gaat met haar groep mee en kent
haar leerlingen natuurlijk door en door. In september gaat ze, samen met de leerlingen,
verder bouwen aan hun talenten!
Groep 6 heeft volgend schooljaar 25 leerlingen. Marjolein is vanaf 21 juni met
zwangerschapsverlof gegaan en zal t/m 31 december dit verlof, gecombineerd met
ouderschapsverlof, opnemen. Woensdag 8 januari 2020 wordt dan weer haar eerste
werkdag.
De maanden september, oktober, november en december zal Maaike Klootwijk op woensdag
(1x per 2 weken), donderdag en vrijdag voor groep 6 staan.
Hierbij stelt Maaike zich aan u voor:
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Even voorstellen!
Mijn naam is Maaike Klootwijk en ik start komend
schooljaar als leerkracht op Loysder Hoek. Ik ben 23 jaar
en woon in Leusden. Afgelopen jaar heb ik mijn
PABO-studie afgerond en kijk ernaar uit om te starten als
leerkracht op de Loysder Hoek! Ik hoop er een leuk en
leerzaam schooljaar met de leerlingen van te maken!
Groeten, Maaike
Groep 7 heeft volgend schooljaar 29 leerlingen. Naast Dennis en Margot zal deze groep het
eerste halfjaar (september t/m januari) een LIO(leerkracht in opleiding)-stagiair krijgen.
Suzanne Flipse doet de Academische PABO en heeft 2 jaar geleden ook al bij ons stage
gelopen. Vele leerlingen uit groep 7 zullen haar nog kennen. Suzanne zal op donderdag en
vrijdag voor groep 7 staan. Margot (op donderdag) en Dennis (op vrijdag) zullen op de
achtergrond aanwezig zijn en hierdoor leerlingen waar nodig individueel extra aandacht
kunnen bieden. Hierbij stelt Suzanne zich aan u voor:
Even voorstellen…
Ik ben Suzanne en zit aankomend schooljaar in mijn vierde en tevens
laatste jaar van de Academische Pabo. Ik heb in mijn eerste jaar al stage
gelopen op Loysder Hoek en heb dit ervaren als een hele fijne en gezellige
school. Ik zie er dan ook naar uit om volgend jaar weer onderdeel te mogen
zijn van het team en les te geven in groep 7!
Groetjes, Suzanne
Groep 8 heeft volgend schooljaar 20 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------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 zal het
rekenonderwijs en het beleid voor sterke rekenaars schoolbreed monitoren 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 gaat in september verder met het tweede jaar van de Masteropleiding Special
Educational Needs. Hierdoor zal zij nog verder professionaliseren op het gebied van Passend
Onderwijs aan leerlingen.
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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 zal Judith hiermee aan de slag gaan.
Kim is onze stagebegeleider. 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. Komend schooljaar zal Kim de opleiding Specialist Jonge Kind
volgen om nog verder te professionaliseren op onderwijskwaliteit in de groepen 1, 2 en 3.
Matthijs is onze coördinator Internationalisering. Hij zorgt voor een doorgaande lijn in
Engels en voor activiteiten op het gebied van wereldburgerschap.
Het team van de Loysder Hoek kijkt uit naar het nieuwe schooljaar en ziet het met veel
vertrouwen tegemoet!
HUISVESTING
Op de begane grond is de volgorde van groepen als volgt (van links naar rechts bij
binnenkomst): groep 1-2A, groep 1-2B, groep 1-2C en groep 3-4. Het leerplein op de
begane grond zullen we inrichten op de manier die past bij ons onderwijs.
Op de bovenverdieping zijn er vier lokalen. Hier is de volgorde als volgt (van links naar
rechts bovenaan de trap): groep 8, 7, 5 en 6. 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 3 juli maken de kinderen om 9 uur een uurtje kennis met de leerkrachten van
volgend schooljaar.
Bij deze brief ontvangt u tevens de leerlinglijsten per groep.
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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