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Beste ouders / verzorgers,  

 

Vandaag ontvangt u de informatie voor het nieuwe schooljaar 2019 / 2020. In de afgelopen maanden hebben 

we zorgvuldig nagedacht over de groepsverdeling voor komend jaar. Bij de groepsverdeling zijn we uitgegaan 

van: ‘Wat is het beste voor iedere leerling?’. Dit geldt zowel voor de leerkrachten (Welke leerkracht is het best 

passend voor die groep?) als voor de groepsindeling (In welke groepssamenstelling kunnen de leerlingen zich 

optimaal ontwikkelen?). 

 

Met veel vertrouwen kijken we uit naar volgend jaar. Mocht u vragen hebben over de formatie, schroom niet om 

ze te stellen. We vertellen u graag waarom we deze keuzes hebben gemaakt! 

 

leerkrachtverdeling 

Bij welke leerkracht(-en) komt uw kind in de groep en hoe is de weekindeling? 

 

groep  naam dagen naam dagen leerlingen 

1 Ellen  ma, di Tessa K. (nieuwe collega) wo-vr 18 + 10 

2 Jolanka ma-di Heleen wo-vr 19 

3/4 Thessa L. ma-vr   28 

In deze groep zorgen we gedurende het schooljaar structureel voor extra ondersteuning, zodat 

we de groep kunnen splitsen.  

 

In eerste half jaar zal Rick twee dagen per week lesgeven aan groep 4, daarnaast zal juf Marisha 

op twee andere dagen extra ondersteuning bieden. Vanaf februari 2020 wordt de groep vier 

dagen per week gesplitst; Rick zal dan lesgeven aan groep 4.  

 

5 Francien ma, wo-vr Eunice  di 22 

6 Margriet ma-wo Naómi do-vr 15 

7 Eunice ma André di-vr 27 

8 Erica  ma Lisanne (nieuwe collega) di - vr 21 

totaal  150 + 10 

 

opmerkingen 

groepsgrootte 

De gemiddelde groepsgrootte is komend jaar ruim 21 leerlingen per groep. Dat is laag, zeker in vergelijking met 

veel scholen in Nederland (je hoort regelmatig van klassen boven de 30 leerlingen). We kiezen er bewust voor 

om de groepsgrootte te beperken om kwaliteit te leveren aan onze leerlingen.  

 

Er is volgend jaar ook extra ondersteuning door o.a. Marisha (‘de vrolijke vissenkom’), Joke (vrijwilliger), Ria 

(remedial teacher), André (pedagogische tuinman), Achim (techniek) en een aantal studenten 

(onderwijsassistent en pabo). We verwachten op deze manier ondersteuning en uitdaging te kunnen bieden aan 

alle leerlingen.   

 

groep 3/4 

De grootste groep van de school is komend jaar groep 3/4. We hebben gekozen voor een fulltime leerkracht 

voor deze groep (Thessa L.) en daarnaast ruim te investeren in extra ondersteuning voor deze groep, zodat we 

de groep gedurende het schooljaar gemiddeld 3 dagen kunnen splitsen. We verwachten op deze manier ruime 

ondersteuning te kunnen bieden aan alle kinderen.  
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nieuwe collega’s…? 

Zoals u heeft gezien staan er namen van ‘nieuwe’ collega’s bij (Lisanne Beekhuis en Tessa de Kleer). Lisanne is 

bijna 25 jaar en heeft ervaring in de bovenbouw op een school in Almere. Wij hebben met bewondering gekeken 

naar haar proefles; een les met humor, vaart en inhoud. Met veel vertrouwen hebben we haar een benoeming 

aangeboden. Volgend jaar hoopt zij samen met Erica de kinderen van groep 8 les te geven. 

 

Tessa is 37 jaar en heeft op latere leeftijd besloten om te kiezen voor het onderwijs; inmiddels heeft zij een jaar 

ervaring opgedaan op een school in Dronten en De Hoeksteen (Nijkerk). In de afgelopen maanden is Tessa al 

regelmatig op de Ichthusschool geweest om kennis te maken met collega’s en het onderwijsconcept;  

enthousiasme en gedrevenheid zijn woorden die haar typeren. Zij hoopt komend jaar met Ellen de kinderen van 

groep 1 te begeleiden.  

 

afscheid meester Anne en meester Peter 

Twee namen ontbreken in de formatie: Anne had een tijdelijke benoeming en zal na de zomervakantie niet meer 

terugkeren op de Ichthusschool. We zijn dankbaar dat Anne dit jaar beschikbaar was om de kinderen van ‘de 

vrolijke viskom’ te begeleiden; een meester waarbij kinderen zich veilig voelen en houdt van een grapje. Na de 

zomervakantie hoopt hij te starten op De Triangel in Houten. U kunt in de laatste schoolweek persoonlijk afscheid 

nemen van Anne op (direct na schooltijd).   

 

Mijn naam staat ook niet meer op de personeelslijst voor komend jaar; na ruim 19 jaar hoop ik afscheid te nemen 

van de HSN en de Ichthusschool (verdeeld over twee periodes, ruim 12 jaar). Op donderdag 18 juli 2019 hoop ik 

officieel afscheid te nemen; ik nodig u van harte uit voor deze afscheidsreceptie.  

 

vrijwilligers  

Op de Ichthusschool kunnen we wekelijks rekenen op twee vrijwilligers. Joke is een ervaren leerkracht en zet zich 

vrijwillig in om te ondersteunen in de groepen van de onderbouw.  

 

Peter B. helpt ons bij diverse netwerk- en computerproblemen. Het is een zegen om als school ondersteund te 

worden door zulke vrijwilligers.  

 

studenten 

Volgend jaar kunnen we rekenen op studenten van de PABO (CHE, Ede). Ook verwachten we een 

onderwijsassistent in opleiding. Deze studenten doen een deel van hun opleiding bij ons in de praktijk. Een 

interessante ervaring voor hun èn ‘extra handen’ in onze groepen ter ondersteuning van de onderwijspraktijk.  

 

intern begeleider (ib) 

Op de Ichthusschool hebben we één intern begeleider (coördineert de leerlingenzorg): Diederik. Hij ondersteunt 

de leerkrachten o.a. bij de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, doet 

groepsbesprekingen en voert oudergesprekken. Diederik is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

ambulant voor zijn ib-taken.  

 

remedial teacher 

Voor sommige kinderen is specialistische hulp soms nodig (rekenen, spellen). Onze remedial teacher (Ria) 

begeleidt kinderen individueel (of kleine groepjes) met specifieke problemen. Ria is een ervaren leerkracht, intern 

begeleider en remedial teacher.  

 

 

http://digitaalaanleveren.nl/files/bladerboek/140651PA/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 juli 2019 

groepsverdeling 

 

 

 

 

‘de vrolijke viskom’  

Een aantal leerlingen van onze school bezoekt regelmatig ‘de vrolijke viskom’. Dit is een ‘prikkelarme’ ruimte in 

de school waar kinderen alleen of in kleine groepjes (zo’n 3 / 4 leerlingen) zelfstandig werken, begeleiding krijgen 

of zich oefenen in vaardigheden zoals plannen, communiceren, etc. Volgend jaar zal ‘de Viskom’ vijf dagen per 

week open zijn onder leiding van juf Marisha.  

 

pedagogische tuinman 

Op de Ichthusschool hebben we een groen schoolplein, een moestuin en kinderen met affiniteit voor ‘groen’. In 

overleg met de leerkracht en intern begeleider wordt gekeken welke kinderen in aanmerking komen om (mede) 

het plein en de moestuin te onderhouden. Deze kinderen gaan onder leiding van André een dagdeel per week 

aan de slag (in het groei- en snoeiseizoen). 

 

techniek 

Techniek (meester Achim) is inmiddels niet meer weg te denken bij de Ichthusschool. Ook volgend jaar zal dit 

weer onderdeel uitmaken van ons onderwijsaanbod.  

 

directie  

Juf Hilbertine is volgend jaar drie dagen per week werkzaam op de Ichthusschool; haar werkdagen zijn 

maandag, woensdag en donderdag. Op dinsdag is zij afwezig in verband met haar opleiding ‘schoolleider 

basisbekwaam’ (Penta Nova) in Ede.  

 

doorschuifmiddag 

Dinsdag 16 juli 2019 is de doorschuifmiddag. De kinderen schuiven deze middag door naar hun nieuwe groep. 

De kinderen die na de zomervakantie op de Ichthusschool komen zijn ook uitgenodigd. Verschillende kinderen 

zijn al een keer op bezoek geweest, maar deze middag zijn alle nieuwe kinderen er. Zij kunnen dan kennis maken 

met de andere kinderen en hun nieuwe juf / meester. De doorschuifmiddag duurt van 13.15 tot 14.15 uur! 

 

schooltijden  

maandag   08.30 uur – 12.00 uur    13.15 uur – 15.15 uur 

dinsdag   08.30 uur – 12.00 uur    13.15 uur – 15.15 uur 

woensdag   08.30 uur – 12.15 uur  

donderdag   08.30 uur – 12.00 uur    13.15 uur – 15.15 uur 

vrijdag    08.30 uur – 12.00 uur    13.15 uur – 15.15 uur 

 

groep 1 op maandagmiddag vrij 

groep 1 t/m 4 op vrijdagmiddag vrij 

 

 

Hartelijke groet, ook namens het team, 

 

meester Peter Antes, directeur (tot 1 augustus 2019) 


