Driel 29-05-2015

Aan: alle ouders/verzorgers van de Kameleon
Betreft: groepsverdeling schooljaar 2015-2016
Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de groepsverdeling voor
het eerste schooljaar van basisschool de Kameleon. Deze verdeling is
besproken met het team en de beide MR-en. Zij allen zijn positief en
akkoord met het voorstel.
Deze groepsverdeling is zorgvuldig opgesteld. Er zijn meerdere
mogelijkheden besproken, waarbij telkens het schoolbelang voorop heeft
gestaan. Zoals vermeld tijdens de informatieavond hebben wij als
uitgangspunt om met enkele groepen te gaan werken (indien mogelijk).
Voor het komende schooljaar kunnen we inderdaad enkele groepen gaan
draaien, op de groepen 1-2 na. Hier kiezen we bewust voor een
combinatie.
Blij zijn we ook dat we (onverwacht) één van onze jonge talenten, BartJan Blijjenberg, in ieder geval voor één jaar kunnen behouden. Dit houdt
echter ook in dat we helaas niet alle talenten binnen kunnen houden,
maar ik ben er van overtuigd dat ook deze talenten snel een plekje zullen
vinden.
Op dit moment ben ik nog volop in gesprek om een onderwijsassistent te
benoemen, die inzetbaar is in de groepen 1t/m 3. Dit betekent dat er
extra hulp in de klas komt om de leerkracht te ondersteunen. Hierbij moet
u denken aan; instructies in kleine groepen, individuele hulp, hand- en
spandiensten etc. Op de momenten dat de onderwijsassistent er is,
(waarschijnlijk drie hele dagen) zijn er dus twee personen in de groep.
Op 19 juni krijgen alle kinderen een uitnodiging voor de
kennismakingsmiddag van 30 juni. Tevens zullen dan de leerlinglijsten
van de groepen 1-2 toegestuurd worden, zodat de ouders van die
kinderen weten in welke groep hun kind is ingedeeld.

Het schooljaar 2015-2016 gaan we met de volgende
groepsverdeling werken:
groep 1-2 A

23 kinderen

groep 1-2 B

24 kinderen

groep 3

34 kinderen

groep 4

22 kinderen

groep 5

22 kinderen

groep 6

24 kinderen

groep 7

20 kinderen

groep 8

28 kinderen





maandag-dinsdag: juffrouw Wob
woensdag t/m vrijdag juffrouw Ans
maandag t/m woensdag: juffrouw Kitty
donderdag-vrijdag: juffrouw Karin
maandag t/m donderdag: juffrouw Klaske
vrijdag: meester Ron
maandag t/m woensdag: juffrouw Miranda
donderdag-vrijdag: juffrouw Wob
maandag t/m woensdag: juffrouw Anneloes
donderdag-vrijdag: juffrouw Jacqueline
maandag-dinsdag: meester Ron
woensdag t/m vrijdag: juffrouw Anke
maandag t/m woensdag: meester Bart-Jan
donderdag-vrijdag: meester Andries
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
meester Ewald
donderdag: meester Bart-Jan

Charlotte vervult op maandag, woensdag (om de week), donderdag
en vrijdag haar taken als Intern Begeleider (IB).
Ron is op woensdag en donderdag ambulant. Hij heeft dan tijd om
zijn coördinerende rol m.b.t. IPC, ICT en de bovenbouw invulling te
geven.
Gio is volledig ambulant. Hij stuurt het managementteam aan,
bestaande uit; Ron (bovenbouwcoördinator), Charlotte (IB-er) en
Ans (onderbouwcoördinator).

Mocht u nog vragen hebben over de groepsverdeling, neem dan gerust
even contact met me op.
Met vriendelijke groeten,
Gio Witjes
Directeur de Kameleon.

