
 

 

Informatie over de groepsverdeling 2018-2019                                

 
Geachte ouders/verzorgers, 

In deze brief willen wij u graag informeren over de verdeling van de groepen en leerkrachten voor het volgend 

schooljaar. De groepsindeling is het resultaat van intensief overleg met het team en de MR. Daarbij kiezen wij voor 
wat wij onderwijskundig de beste oplossing vinden binnen de formatiemogelijkheden die we hebben. Dit heeft geleid 

tot de volgende verdeling: 
 

Huidige 

groep 

2018-

2019 

Aantal 

leerlingen 
voor groep 

½ inclusief 
instroom 

tot Kerst 

leerkrachten  

 1/2 B 28 Tiny de Jong *  
Marijke Cox 

Vervanger:  
Ruth van Opstal 

 1/2 C 27 

 

Renate Wooning 

Peggy Smets 

 

 1/2 D 27 Carmen van Strijdhoven 
 

 

 1/2 E 27 
 

Babette Sol  

 2 A/3A 21 (9/12) 

 

Dianne Halters 

Klaartje Moons 

 

 3 B 20 
 

Suzanne Dereumaux 
Marcha Rengers 

 

 3 C 21 
 

Marieke van Eijsden 
Marian Passtoors 

 

 3 D 19 

 

Renee Holtzer 

Ruth van Opstal 

 

3 A  
3 B   

3 C  

4 A 29 
 

Annemiek van de Berg 
Vacature 

Onderwijsassistent 
Eliza van Uden 

 4 B 25 
 

Margot Romeijn 
Jolanda Martens 

4 A 5 A 22 

 

Jeroen van Kuyck  

Jet  de Haas (woensdag) 

 

4 B 5 B 19 
 

Eric van Hees 
Corry Rijkers (vrijdag)* 

 

4 C 5 C 22 
 

Annelies van Straaten* Vervanger: 
Judit Evers 

5 A 6 A 30 

 

Yvonne van Casteren * 

Corry Rijkers (woensdag)* 

Onderwijsassistent 

Marjolein van Bavel 

5 B 6 B 28 
 

Wim Velthuizen 

6 A        23 
6 B        18 

6 C        21 

7 A        19 
7 B        21 

Bovenstaande 
leerlingen zijn 

verdeeld over 

4 groepen. 

7 A 
 

24 Mirjam Smolders * 
 

 

7 B 

 

24 Nick Seinstra 

7 C/8 A 
 

25 (11/14) Jerney van Roij 
Nancy Verbaal 

8 B 

 

26 Jos van de Looij 

Corry Rijkers* (maandag om de 
week) 

*Op dit moment is een aantal leerkrachten met ziekteverlof. Hun werkzaamheden worden overgenomen door 

vervangers. Afhankelijk van het herstel en de re-integratie van de leerkrachten zal de vervanger de werkzaamheden 

weer overdragen.  
Yvonne van Casteren en Mirjam Smolders zijn gedeeltelijk ingezet ter vervanging van Han Bex.  



 

Vacature: 
Zoals je ziet staat er in groep 4 nog een vacature. Op dit moment zijn we druk bezig om deze in te vullen. We houden 

de desbetreffende ouders op de hoogte. 
 

Leerlingenlijsten 

De leerlingenlijsten, met daarop de verdeling van leerlingen per groep zullen zo snel mogelijk met u gedeeld worden 
door Marian Passtoors en Pieter van der Aa. 

 
Kwaliteit van ons onderwijs: 

We monitoren de kwaliteit van ons onderwijs op verschillende manieren: 
 Elke leerkracht voert 3 keer per jaar met onze KO er een groepsbespreking. 

 In januari en juni nemen we Cito toetsen af voor de basisvakken. 

 De NSCCT (groepsintelligentietoets) wordt vanaf volgend jaar in groep 4 en 7 afgenomen om een goed beeld 

te krijgen of de leerlingen stof aangeboden krijgen die past bij hun intelligentie. 

 Observatie instrument ‘Zien’ wordt afgenomen in groep 3 t/m 8 om te beoordelen of de kinderen sociaal 

emotioneel goed gedijen. Voor groep 1 en 2 wordt ‘KIJK’ gebruikt. 

 We zijn bezig met het implementeren van DHH, een manier om een passend aanbod te verzorgen voor de 

begaafde leerlingen. 
 

Ouderavonden en rapporten 
Alle groepen starten het schooljaar met een kennismakingsgesprek met u als ouder in de week van 3 september. 

Om u de mogelijkheid te geven om over de ontwikkeling van uw kind te praten, houden we in de week van 12 

november (na schooltijd) een spreekuurweek. U kunt dan een afspraak maken met de leerkracht of de leerkracht 
nodigt u uit, dit is dus facultatief. Het nieuwe schooljaar krijgt uw kind het eerste rapport op 8 februari. Hierna vinden 

reguliere oudergesprekken plaats.  
In de week van 15 april vindt de tweede spreekuurweek plaats. 

Het tweede en tevens laatste rapport wordt op 21 juni meegegeven waarna weer reguliere ouderavonden 
plaatsvinden. De rapporten worden dit jaar vernieuwd.  

 

Groep 2/3 en instroomgroep 
Zoals u ziet gaan we ook in het nieuwe jaar weer met een combinatiegroep 2/3 werken.  

Uit de evaluatie blijkt dat dit een positieve ontwikkeling is. Op deze manier kunnen we het werken vanuit doelen nog 
beter vorm geven. Ook vinden we het belangrijk om de kloof tussen deze groepen zo klein mogelijk te maken. Mede 

door het gebruik van onze leerpleinen kunnen we dit goed vormgeven.  

We zijn aan het onderzoeken of we gedurende het schooljaar opnieuw een instroomgroep kunnen starten. We vinden 
dit een prettige manier om vorm te geven aan de instroom van onze nieuwe kleuters. De kinderen kunnen in de 

instroomgroep op een fijne manier de stap naar de basisschool maken.  
 

Leerkrachten: 
Mark de Louw, Ellen Matheeuwsen en Marieke Luijten maken gebruik van interne mobiliteit bij SKOzok en worden op 

een andere school ingezet. Zij kunnen hierdoor aan het werk op een school die dichterbij hun woonplaats ligt of beter 

bij hun wensen past. Pieter van der Aa heeft een baan als locatiedirecteur bij Stichting de Eenbes gevonden. Door het 
vertrek van deze leerkrachten hebben we ruimte om nieuwe collega’s te verwelkomen. 

Ruth van Opstal, Nick Seinstra en Eric van Hees komen ons team versterken. Ruth en Nick zijn dit schooljaar al als 
vervanger ingezet, zij zijn dus voor ons niet helemaal nieuw. We zijn blij dat zij vanaf het nieuwe jaar een vaste plek 

binnen ons team hebben gekregen. Eric is nieuw op De Wilderen, hij stelt zich later kort aan u voor. 

 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: 

Dit jaar zijn er vanuit de overheid extra gelden beschikbaar gesteld ter vermindering van de werkdruk. Als team 
hebben we ervoor gekozen om deze te benutten voor het aanstellen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. We 

hebben een enthousiaste collega gevonden in de persoon van Marco Verhagen. Naast werkdrukvermindering voor de 

leerkrachten, willen we op deze manier ook een kwaliteitsimpuls aan ons bewegingsonderwijs geven. Marco zal 
daarnaast ook een aantal middagen ingezet worden op de BSO bij Kinderstad. Dit versterkt onze IKC ontwikkelingen. 

 
Onderwijsassistenten: 

Vanuit de gelden voor werkdrukvermindering kunnen we volgend jaar ook onderwijsassistenten inzetten. Op basis van 
de informatie uit de groepsbesprekingen en de leerlingenaantallen hebben we deze gekoppeld aan groep 4 en groep 

6. De onderwijsassistenten werken met groepjes kinderen of individuele kinderen en ondersteunen en versterken het 

aanbod van de leerkrachten. De leerkrachten hebben de eindverantwoordelijkheid voor de groep. 
 

 
 



Management team 

We werken met een management team. Dit team bestaat uit directie, onderbouwcoördinator: Marian Passtoors, 
middenbouwcoördinator: Jet de Haas en een bovenbouwcoördinator (door het vertrek van Pieter is deze taak nog 

vacant). De kwaliteitsondersteuner sluit aan als het gaat over onderwerpen op het gebied van de leerlingenzorg. Op 
maandagochtend hebben we regelmatig een overleg gepland of hebben de bouwleiders de ruimte om voor hun bouw 

en/of W.O.C. onderwerpen uit te werken. We merken dat we op deze manier slagvaardiger en effectiever met het 

team aan de schoolontwikkeling kunnen werken. 
 

Kwaliteitsondersteuner (KO) en Leraarondersteuner (LO) 
Zoals eerder aangegeven wordt Esther Koeling onze nieuwe KO. Jeannette Hendriks zal zeker in het begin van het 

nieuwe schooljaar nog af en toe te zien zijn, zij zal zorgen voor een zorgvuldige overdracht. 
De KO ondersteunt, coacht leerkrachten bij het geven van gedifferentieerd onderwijs.  

Als de ontwikkeling van de leerling anders verloopt, dan is de KO het eerste aanspreekpunt voor leerkracht en ouders. 

Binnen SKOzoK kunnen we begeleiding vragen van o.a. een Leerkracht Ondersteuner (LO) of Ambulant Begeleider. 
We kunnen, waar nodig, een beroep doen op externe expertise, b.v. medewerkers van Triade, Affect en SSOE.  

Gerrie Gooskens wordt dit jaar ingezet voor de begeleiding van specifieke leerlingen en de Plus-klas. 
 

Directie 

Gerry de Bruijn werkt full-time. Zij streeft naar een optimale samenwerking met het team en de ouders, met als doel 
de kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen/faciliteren om hun leerdoelen te bereiken. Afspraken vanuit SKOzoK 

betreffende directiewerkzaamheden worden vaak op dinsdag gepland. Het kan zijn dat u haar dan niet aantreft op 
school.  

SKOzoK heeft een intern traject voor mensen die de kwaliteiten en ambities hebben om door te groeien naar 
directiefuncties. Monique Verhagen zit in dit traject en zal het komende schooljaar op maandag en donderdag op De 

Wilderen aanwezig zijn, zij zal worden ingezet ter directieondersteuning. 

 
Administratie  

Carin Vermeulen verzorgt de administratie. We vinden het belangrijk dat directie en leerkrachten zich zo min mogelijk 
met administratieve taken bezig houden, zodat ze zich optimaal op het onderwijs kunnen richten. Ook hebben we zo 

een goed aanspreekpunt in de school voor ouders, leerlingen en externen. U kunt bij Carin terecht voor allerlei 

vragen. Zij werkt alle dagen onder schooltijd.  
 

We hopen dat we u met deze brief voldoende ingelicht hebben. Mogelijk hebt u na het lezen van deze brief nog 
vragen. Dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 
Het team van basisschool De Wilderen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Onze nieuwe collega’s: 

 

 
 

Ik ben Esther Koeling, uw nieuwe kwaliteitsondersteuner. 
Vanaf komend schooljaar ben ik onderdeel van het team van “De Wilderen”. 

Inmiddels ben ik alweer 6 jaar werkzaam als kwaliteitsondersteuner op de Zonnesteen en de Pr. Beatrixschool in 
Bergeijk. Daarvoor ben ik 10 jaar lang leerkracht geweest op SBO De Zonnewijzer (waaronder ook 1 jaar Ambulant 

Begeleider op Haagstraatplein). 

Zelf woon ik, samen met mijn man, 2 kinderen en 3 katten, in Valkenswaard. In mijn vrije uren ben ik veel te vinden 
op het volleybalveld bij volleybalvereniging BRAVO te Westerhoven (Afgelopen jaar gefuseerd met VC Waalre). 

Ik heb heel veel zin om op De Wilderen te starten. Graag ga ik met ouders en leerkrachten op zoek naar de 
mogelijkheden om elk kind met plezier naar school te laten gaan en iedereen zoveel mogelijk in zijn/haar kracht te 

zetten. Met leerkrachten op zoek gaan hoe we het onderwijs zo in kunnen richten dat zoveel mogelijk kinderen 

hiervan kunnen profiteren is een leuke uitdaging. De Wilderen is juist op zoek om het onderwijs op een andere manier 
vorm te geven en dat spreekt me heel erg aan. 

Ik kijk ernaar uit om na de zomervakantie te starten op De Wilderen, hoewel afscheid nemen op de scholen waar ik 
alweer 6 jaar heb gewerkt toch ook wel weer moeilijk is. Dit schooljaar zal ik al kennis maken met het team en gaan 

we ervoor zorgdragen dat er een goede overdracht gerealiseerd wordt, zodat we in het nieuwe schooljaar meteen 
goed kunnen starten. 

 

 
 

 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mezelf in het kort 

voor te stellen. Mijn naam is Marco Verhagen, ik ben 28 jaar en 

woon in Riethoven. In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Fontys 
sporthogeschool in Eindhoven (ALO). Vanaf dat moment ben ik mijn 

hart gaan volgen en werkzaam geweest als vakleerkracht gym op 
verschillende basisscholen. Met veel enthousiasme en plezier ga ik 

in de ochtend de uitdaging aan als vakleerkracht gym bij 
basisschool de Wilderen. In de middag ga ik actief aan de slag bij 

de naschoolse opvang van Kinderstad. 

 
Een van mijn doelen voor komend schooljaar is om de kinderen nog 

enthousiaster te maken voor sport. Dit wil ik doen door de kinderen 
kennis te laten maken met verschillende sporten en vernieuwing te 

brengen in de lessen. Op deze manier wil ik het kind helpen bij het 

vinden van een sport die bij hen past. Want sporten is gezond, leuk en hopelijk voor altijd! 
Graag tot volgend schooljaar op ’t schoolplein, de wandelgangen of bij Kinderstad. 

 
Met sportieve groet, 

Marco Verhagen 

 


