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

Groepsverdeling 2017-2018
Gorinchem, 20 juni 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Hieronder vindt u de groepsverdeling voor 2017-2018. Uitgangspunten zijn een eerlijke
verdeling over de locaties en het voorkomen van te veel leerkrachten voor een groep.
Aangezien de 1 oktobertelling van 2016 10 leerlingen minder telde dan die in 2015 was het
niet mogelijk om met dezelfde formatie te werken dan in 2016-2017. Hier en daar moest wat
bezuinigd worden. Dhr. N. Middelkoop keert niet terug als locatieleider op de hoofdlocatie,
zijn ambities liggen elders. De vacature wordt op dit moment niet ingevuld. Mevrouw AnnaMarie Borgstein blijft nog één jaar als locatieleider op de dependance. In komend schooljaar
wordt dan gekeken hoe de komende jaren de locatie kan worden aangestuurd. Bij de
dependance is er gekozen om groep D1 en D2 regelmatig bij elkaar te plaatsen en 5
dagdelen wordt deze combinatiegroep gesplitst.
We nemen afscheid van (tijdelijke) leerkrachten juf Gabriëlle de Koning (gr. 3) en juf Vanja
Raatsie (gr. D3).
De drie aangestelde onderwijsassistenten, die dit schooljaar werkzaam waren, hebben een
vast contract gekregen. Daar zijn we erg blij mee. Betreft de exacte invulling van de
werkzaamheden wordt nog overlegd. Wel zal groep 3 en waarschijnlijk groep 4 op de
hoofdlocatie extra ondersteuning krijgen, maar we willen bredere inzet realiseren.
Alle werkdagen die hieronder genoemd worden, zijn onder voorbehoud.

Dependance Van Goudoeverstraat
Groep D1/D2

Groep D3
Groep D4/ D5
Groep D6/ D7
Groep D 8

Juf Bea v.d. Kleij
Juf Melissa Wink
Juf Esther Korevaar *
Juf Line Kool
Juf Marie Anne Korevaar **
Juf Liesbeth Ebighosi

(uitsplitsing D1 op 5 dagdelen)
(donderdag-vrijdag
(maandag t/m woensdag)
(maandag-dinsdag)
(woensdag t/m vrijdag)
(maandag t/m vrijdag)

Juf Annemarie van Nes
Meester Mirco v/d Sande
Juf Judith Vermeulen
Meester Mirco v/d Sande

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

* Juf Melissa Wink zal het zwangerschapsverlof van juf Esther Korevaar invullen. Dat betekent dat ze
de komende maanden de gehele week aanwezig zal zijn. Daarna is de kans dat ze het
ouderschapsverlof van juf Esther Korevaar zal invullen dat op woensdag wordt opgenomen.
** Het is op dit moment nog niet bekend wie het zwangerschapsverlof van Marie Anne Korevaar op
zich gaat nemen. De aanvraag is ingediend bij de invalpool.

Hoofdlocatie Schuttersplein.
Groep 1a

Juf Carin van Berchum

Groep 1b/2b

Juf Miranda Groenen
(maandag - dinsdag)
Juf Evelien van ‘t Hof
(woensdag t/m vrijdag)
Juf Caroline Rosenbrand
(maandag t/m woensdag)
Juf Marjolein v.d. Berg
(donderdag-vrijdag)
Juf Corina Groeneveld (maandag t/m vrijdag, -donderdagmiddag)
Juf Frederique Los
(donderdagochtend)
Juf Karin van Eeden
(maandag t/m woensdag)
Juf Henriëtte Verberk
(donderdag-vrijdag)
Juf Annemarie Potters
(maandag t/m woensdag*)
Juf Famke v.d. Berg
(woensdag* t/m-vrijdag)
Meester Jan van Dijk
(maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag)
Juf Geesje Boor
(woensdag)
Juf Lianne van Horssen
(maandag t/m vrijdag)

Groep 2a
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Meester Michiel. v/d Berg
Juf Marjolein v/d Berg
* Eens in de 2 weken

(maandag t/m vrijdag)

(dinsdag t/m vrijdag)
(maandag)

Andere onderwijstaken/functies
Interne Begeleiding
Juf Djoeke den Dunnen
Juf Barthe van Voorden

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

Dependance
Hoofdlocatie (3 ochtenden
werkzaam bij de Voorschool)

Remedial Teaching, onderwijsassistenten, ondersteuning
Juf Betty Hogeboom
(maandag, dinsdag, donderdag)/ beide locaties
Juf Frederique Los
(di ochtend/do middag, inval groepen, extra ondersteuning)
Juf Joke v.d. Meulen(ziekteverlof) (dinsdag t/m donderdag)/ beide locatiesmet ziekteverlof
Juf Karin Luijten
(maandag, donderdag, vrijdag)/dependance
Juf Wytske Nutma
(maandag t/m donderdag)/hoofdlocatie o.a. gr. 3
Juf Barbera Groenesteijn
(maandag, dinsdag, donderdag)/hoofdlocatie o.a. start gr. 4
Juf Henriëtte Verberk
(dinsdag)/beide locaties
Administratief medewerkster : Carolien Bor (maandag)
Conciërge
: Lenny Links (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Directie/management
Directeur
Locatieleider dependance

: dhr. G. Mesch
(maandag t/m vrijdag)
: mevr. A.M. Borgstein (woensdag t/m vrijdag)

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze groepsverdeling, neemt u dan contact op met
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
G. Mesch
Directeur

Vrijdag 23 juni wordt de leerlingenverdeling voor de groepen 1 en 2 meegegeven.

