
Informatiebrief groepsbezetting 2022-2023
Beste ouder(s),
In deze informatiebrief leest u meer over de (totstandkoming van de) groepsbezetting van komend
schooljaar. Ieder jaar is het maken van een goede groepsbezetting een uitgebreid en zorgvuldig
proces, waarbij diverse punten moeten worden afgewogen, om te komen tot een zo goed mogelijke
groepsbezetting. Naast de instroom van nieuwe leerlingen (zowel kleuters als zij-instromers) hebben
we ook ieder jaar te maken met verhuizingen en verwijzingen naar andere scholen. Hierdoor zijn
bestaande groepsaantallen aan verandering onderhevig.

Nationaal Programma Onderwijs
Evenals dit schooljaar kunnen we ook komend schooljaar middelen inzetten vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO-gelden). Dit zijn extra middelen om te besteden aan de vertraging die
kinderen gedurende de Coronacrisis kunnen hebben opgelopen. Het Nationaal Programma
Onderwijs ondersteunt:

● Leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door extra
lessen in kleine groepjes mogelijk te maken.

● Docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen.

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op de persoonlijke en praktische ontwikkeling van
leerlingen en studenten. Daarnaast wordt ingestoken op het inhalen en goedmaken van
vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de vakken. Team IKC
Spoorbuurt heeft naast een uitgebreide teamscholing gekozen voor de inzet van extra mensen die
het bovenstaande mogelijk maken en daarnaast extra investeert in het welzijn van kinderen in de
bovenbouw door middel van de inzet van Rots en Watertraining. Daarnaast is gekozen voor het
inzetten van een extra groep 8 in plaats van een combigroep, zodat we ruimte hebben om in kleine
groepen te werken. Komend schooljaar is het laatste jaar van de NPO-middelen, vandaar de keuze in
voor een extra groep in de bovenbouw.

Leerlingaantallen
De bekostiging van een school is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op de eerste dag van oktober
van het jaar ervoor daadwerkelijk op een school zit. Op 1 oktober 2021 zaten er 279 leerlingen op IKC
Spoorbuurt. Dat aantal leerlingen wordt gedeeld door 26. Dit is het gemiddelde aantal leerlingen per
groep waar Stichting Sarkon naar streeft. De rekensom voor ons is dan 279 leerlingen : 26 leerlingen
is 10,7 -> 11 groepen. Met daarbij een extra groep bekostigd uit het Nationaal Programma Onderwijs
betekent dit dat we komend schooljaar wederom met 12 groepen gaan starten. De school mag
verder in overleg met het bestuur zelf beslissen hoe de groepen geformeerd worden, als de school
zich maar houdt aan de overkoepelende afspraken.
Komend schooljaar hebben we te maken met een gemiddeld iets groter aantal leerlingen voor groep
3 en wederom een behoorlijke groep kleuters. We starten komend schooljaar met drie
kleutergroepen. Bij de samenstelling van de groepen 1-2 wordt door de leerkrachten gekeken wat de
beste samenstelling is.



Groepen 1-2
Één van de afspraken is dat de kleutergroepen bij aanvang van het schooljaar bij voorkeur niet groter
zijn dan 25 leerlingen. Dat lukt ons aankomend schooljaar.  Voor de drie groepen 1-2 betekent dit dat
zij bij aanvang starten met ongeveer 23 leerlingen en dat ze zullen groeien tot rond de 30 leerlingen
aan het einde van het schooljaar. Mocht tussentijds blijken dat het aantal van 30 leerlingen eerder in
zicht komt houden we de optie open om een vierde, instroomgroep te maken.

Denkkader
De groepsbezetting wordt gemaakt door het managementteam (bestaande uit directie en interne
zorg) en hier gaan meerdere overlegmomenten en gesprekken aan vooraf. Insteek is de juiste
persoon op de juiste plaats passend bij wat de kinderen nodig hebben.
Een belangrijk denkkader voor ons zijn de volgende vier vragen:

1. Is het goed voor het kind?
2. Wat heeft de groep nodig?
3.    Is het goed voor de organisatie?
4.    Is het goed voor de medewerker?

Mutaties in het personeelsbestand
Naast bovenstaande gegevens hebben we ook ieder jaar te maken met mutaties of situaties in het
personeelsbestand.

Afscheid
Dit schooljaar nemen we afscheid van enkele collega’s:
Wendy Koekebakker maakt gebruik van interne mobiliteit en heeft besloten na een periode van vier
jaar werkzaam te zijn geweest bij IKC Spoorbuurt de overstap te gaan maken naar collega
Sarkonschool Jozefschool 't Zand.
Tot slot Billy-Ray Zwart. Billy-Ray is onze vakdocent bewegingsonderwijs. Hij gaat komend jaar op reis
en hierdoor is hij niet voor onze locatie  beschikbaar. We zullen met Teamsportservice kijken naar
een passende vervangende leerkracht.
Ondanks het feit dat het jammer is om afscheid te moeten nemen, bedanken we Wendy en Billy Ray
voor hun inzet dit schooljaar en wensen we hen veel succes op hun toekomstige werkplek! Natuurlijk
zullen we als team op een later moment deze collega’s bedanken.

Overige Mutaties
Judith Spaansen is na een langdurige periode van ziekte volledig hersteld en succesvol
gereïntegreerd. Zij keert terug voor een vaste groep en zal samen met Gabriëlle een duo gaan
vormen.
Daarnaast hebben we Jaimie Dekker aangenomen als onderwijsassistent. Van harte welkom in ons
team.

Overige medewerkers
Buiten de groepsbezetting werken er nog andere personen op onze school. In onderstaand schema
kunt u zien wie dat zijn en wanneer zij werken.



Naam Functie Werkdagen
Jasmijn Hoogeveen
Manon Mulder
Jaimie Dekker
Dick Ruitenburg
Melissa Pruim

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Leraarondersteuner
Leraarondersteuner

Maandag t/m vrijdag
Dinsdag
Maandag t/m woensdag
Maandag t/m woensdag
Dinsdag t/m vrijdag

Gwenda Rwazo Intern begeleider Maandag, dinsdag en
donderdag

Angela Haex Management
assistent/administratie

Maandag, woensdag, vrijdag

Petrus Ramdayal Conciërge Dagen nog nader af te stemmen
Dennis Burger Directeur Maandag t/m donderdag

Proces
De formatie van de school is een proces van goed overdenken en diverse afwegingen maken. Ook
binnen het team van betrokkenen gaan hier vele gesprekken aan vooraf. Uiteindelijk wordt de
medezeggenschapsraad geïnformeerd en worden keuzes toegelicht. De teamgeleding van de
medezeggenschapsraad heeft uiteindelijk instemmingsrecht, welke ook is gegeven.

Lio (leerkrachten in opleiding)
Als opleidingsschool hebben we veel studenten vanuit de opleidingen rondlopen (komend schooljaar
ongeveer 15 personen). Daarnaast hebben we komend schooljaar één Leraar in opleiding (LIO)
rondlopen. Deze vierdejaarsstudenten van de leerkrachtenopleiding mogen zelfstandig de groep
draaien en worden hierin begeleid door hun mentor. Het geeft daarnaast de ruimte om groepen te
splitsen, zodat de eigen leerkracht met een groep kinderen of groepjes kinderen aan de slag kan
gaan. Komend schooljaar gaat Kelly Klaver (groep 1-2a) op deze wijze haar opleiding afronden bij IKC
Spoorbuurt.

Vragen
Wij hopen dat bovenstaand verhaal een duidelijk beeld geeft over de totstandkoming. Heeft u naar
aanleiding van deze brief vragen dan kunt u terecht bij de directie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op de volgende pagina vindt u
het totaaloverzicht van de groepsbezetting voor het komende schooljaar.

Met vriendelijke groet, namens het team IKC Spoorbuurt,
Dennis Burger
Directeur



Groepsbezetting Spoorbuurtschool 2022-2023
*De kleutergroepen starten bij aanvang met dit aantal leerlingen en groeien verder gedurende het schooljaar.  ** Beide leerkrachten werken 20 x op een wisseldag.

De werkdagen zijn nog onder voorbehoud. Onderling kunnen dagen in één jaar groep nog wijzigen.
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Opmerkingen

1-2 a 23< * Lisa Philipsen Lisa Philipsen Lisa Philipsen Lisa Philipsen Lisa Philipsen Kelly Klaver is leerkracht in
opleiding in deze groep (LIO)

1-2 b 23< * Toby Muurling Toby Muurling Toby Muurling **
Suzanne Tielens

Suzanne Tielens Suzanne Tielens Woensdag is wisseldag.**

1-2 c 23< * Marieke Plagge Marieke Plagge Marieke Plagge**
Jennifer Sweep

Jennifer Sweep Jennifer Sweep Woensdag is wisseldag.**

3 30 Anna Biesheuvel Anna Biesheuvel Anna Biesheuvel Anna Biesheuvel Anna Biesheuvel

4a 21 Sylvia Bregman Sylvia Bregman Sylvia Bregman Sylvia Bregman Sylvia Bregman Woensdag is wisseldag**

4b 21 Silvia Schilder Silvia Schilder Silvia Schilder **
Pauline van Zanten

Pauline van Zanten Pauline van Zanten

4/5 22 Judith Spaansen Judith Spaansen Judith Spaansen Gabrielle Bakker Gabrielle Bakker

5 25 Daniëlle Elbertsen Daniëlle Elbertsen Daniëlle Elbertsen **
Saskia Groeneweg

Saskia Groeneweg Saskia Groeneweg Woensdag is wisseldag.**

6 28 Jeroen Scheltis Jeroen Scheltis Daniëlle Weij Danielle Weij Danielle Weij**
Jeroen Scheltis

Vrijdag is wisseldag**

7 28 Romy Wasch Romy Wasch Romy Wasch Romy Wasch Romy Wasch

8a 15 Marie-José Nater Marie-José Nater Marie-José Nater Marie-José Nater Marie-José Nater Groep 7 uit de huidige
combinatiegroep 7-8

8b 22 Ivar Plakman Ivar Plakman Ivar Plakman Ivar Plakman Ivar Plakman Huidige enkele groep 7


