Locatie Schuttersplein
Stalkaarsen 17a
4205 PG Gorinchem
tel. (0183) 62 28 56
Locatie Goudoever
Van Goudoeverstraat 82
4204 XK Gorinchem
tel. (0183) 62 05 61
e-mail: directie.samenonderweg@stichting-logos.nl

Groepsverdeling 2020-2021
Gorinchem, 29 juni 2020
Geachte ouders/verzorgers,
Hieronder vindt u de groepsverdeling voor 2020-2021. Uitgangspunten zijn een eerlijke verdeling van
de groepen over de locaties en het voorkomen van te veel leerkrachten voor één groep.
Vanzelfsprekend worden ook de wensen van de leerkrachten meegenomen in de groepsverdeling. Bij
de locatie Schuttersplein kunnen we ook dit jaar starten met 10 groepen. Er is een verandering ten
opzichte van het huidige schooljaar: er zal maar één groep 2 zijn en twee groepen 3. De huidige
groepen 2a en 2b blijven in stand en worden groep 3a en 3b.
Bij de locatie Goudoever starten we met 4 groepen, waarbij wel uitsplitsing mogelijk is.
Ook dit jaar nemen we afscheid van een aantal medewerkers. Meester Jan van Dijk stopt met zijn
werkzaamheden na meer dan 42 jaar onderwijs te hebben gegeven. Ellen Krale (onderwijsassistent
locatie Schuttersplein) heeft een nieuwe uitdaging gevonden buiten het onderwijs en juffrouw Jolien
de Lange (Lio stagiaire D4) start na de vakantie in Heukelum. Betty Hogeboom (RT/leesspecialist)
heeft in Zijderveld een benoeming als intern begeleider geaccepteerd , maar zal nog minimaal 1 dag
op Samen Onderweg werkzaam blijven.
Gelukkig kunnen we ook nieuwe medewerkers introduceren. Kirsten Nabbé zal als
onderwijsassistente op locatie Goudoever gaan werken. Een groot gedeelte van haar tijd zal ze groep
D3/D4 ondersteunen. Corrie Vervoorn zal haar werk als onderwijsassistente op locatie Schuttersplein
gaan verrichten. En verder hebben we ook Barjoah Klop voor een jaar kunnen binden. Ze doet een
specifieke opleiding onderwijsassistente waar werken en leren verbonden zijn. Dit betekent dat ze
één dag naar school gaat en vier dagen werkzaamheden verricht op de locatie Schuttersplein.
Verder is er nog één kleine vacature, de woensdag in groep 1b. De eerste weken na de vakantie zal
juffrouw Melissa deze zelf invullen en we hopen daar spoedig iemand voor te vinden.

Locatie Goudoever
Groep D1/D2
Groep D3/D4
Groep D5/ D6
Groep D7/ D8

Juf Bea v.d. Kleij
Juf Esther Korevaar
Juf Roma Hentenaar

(woensdag-donderdag )
(maandag-dinsdag-vrijdag)
(maandag-vrijdag)

Juf Annemarie van Nes
Meester Mirco van der Sand
Juf Judith Vermeulen

(maandag-dinsdag)
(woensdag t/m vrijdag)
(maandag t/m vrijdag)

Waarschijnlijk komt er in groep D7/D8 het tweede half jaar een LIO stagiaire , zodat D7 en D8 dan
een aantal dagen per week gesplitst kunnen worden. Meester Mirco van der Sande inval
compensatieverlof groep D7/D8.

Locatie Schuttersplein
Groep 1a

Juf Carin van Berchum

Groep 1b

Juf Melissa Wink
(maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag)
Vacature
(woensdag)
Juf Evelien van’t Hof
(maandag t/m dinsdag
Juf Marjolein van den Berg
(woensdag t/m vrijdag)
Juf Caroline Rosenbrand
(maandag t/m woensdag
Juf Miranda Groenen
(donderdag - vrijdag)
Juf Frederique Los
(maandag t/m woensdag)
Juf Martina van der Meij
(donderdag- vrijdag)
1 keer in de twee weken op woensdag : juffrouw Barbera Groenesteijn
Juf Lianne van Horssen
(maandag t/m vrijdag
Juf Lisanne Peverelli
(maandag t/m vrijdag)
Juf Annemarie Potters
(maandag t/m woensdag*)
Juf Famke van den Berg
(woensdag* t/m vrijdag)
Juf Willianne Boom
(maandag t/m vrijdag)
Meester Michiel van den Berg (dinsdag t/m vrijdag)
Meester Mirco van der Sande (maandag)

Groep 2
Groep 3a
Groep 3b

Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

(maandag t/m vrijdag)

* Eens in de 2 weken
Juffrouw Geesje Boor : inval compensatieverlof groep 5 en 7.
Juffrouw Marie Anne Korevaar zal na zwangerschapsverlof weer terugkomen en dan ingezet worden
waar nodig op één of beide locaties.

Andere onderwijstaken/functies
Interne Begeleiding
Juf Henriëtte Verberk
Juf Barthe Ermstrang

(maandag, dinsdag, donderdag) locatie Goudoever
(maandag t/m vrijdag) locatie Schuttersplein

Remedial Teaching, onderwijsassistenten, ondersteuning
Juf Betty Hogeboom (RT, leesspecialist) (dagen nog niet bekend)/ beide locaties
Juf Kirsten Nabbé
(maandag, dinsdag, donderdag)/ loc. Goudoever
Juf Barbera Groenesteijn
(maandag, dinsdag, donderdag)/loc. Schuttersplein-start gr. 3
Juf Corrie Vervoorn
(dinsdag t/m vrijdag ochtenden)/loc. Schuttersplein
Juf Gerdien van Emst
(maandag, dinsdag, donderdag)/loc. Schuttersplein
Juf Femmy van Voorden
(maandag, dinsdag, woensdag)/loc. Schuttersplein
Juf Barjoah Klop
(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) loc. Schuttersplein
Administratief medewerkster
Directie/management
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Met vriendelijke groet,
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