Groepsindeling 2020-2021
De indeling van de groepen en het team is inmiddels bekend. Wij hebben alle factoren die van belang zijn zorgvuldig
afgewogen en de indeling daarmee afgerond. Daar waar nodig en gewenst heeft de school contact gehad met ouders.
Zoals eerder al aangegeven kunnen wij volgend schooljaar 16 groepen maken. We zijn daarbij afhankelijk van het aantal
leerlingen per 1 oktober van het schooljaar. Op basis daarvan krijgen we de financiën voor de personele inzet van het
ministerie.
We hopen dat u zich realiseert dat we als school het belang van alle kinderen nastreven en het daarmee niet altijd voor
iedere individuele situatie “goed” doen. Wij hopen dat we u allen wel ‘gehoord en gezien’ hebben en het voor al onze
leerlingen zo goed mogelijk organiseren. Wij danken u voor uw begrip. Voor de indeling van de groepen hanteren wij
ons protocol, zie bijlage.
Op dinsdag 30 juni 2020 gaan de leerlingen van groep 2 t/m 8 tussen 12.45 - 13.45 uur kennismaken met de nieuwe
leerkracht.
Heeft u na het lezen van ons protocol nog vragen, dan kunt u hiervoor terecht bij ondergetekende.
FORMATIE 2020-2021
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

René Slegers*
Susan Hoogenboom en Vera Wolters
Carolien Huvenaars en Miranda Timmermans (wordt vervangen door Anita Jacobs)
Maaike Bergmans en Ine van Boxtel
Jenny Willems
Jurian Langens
Mandy van der Linden en Lisette Piket
Sandra Spijkers
Yvonne van den Besselaar
Marielle Thissen en Mirjam Wingens
Manou Spanjers
Kay Lourenssen
Robin van Kraaij**
Ben de Jong
Henk van Raaij*
Elise Hendriks

*Deze groepen hebben een aantal dagen per jaar een vervanger in de groep i.v.m. duurzame inzetbaarheid oudere medewerker.
** Deze groep heeft op dinsdag in de even weken juf Ria Peters i.v.m. ouderschapsverlof.

Onderstaande teamleden werken ondersteunend aan het primaire proces:
Directeur
Intern Begeleider:
Zorgcoördinator:
Onderwijsassistente:
Specialist HBH:
ICT en Preventie:

Hilde van Eldonk
Thérèse van Kessel
Loes Boll
Denise van Schaijk
Mirjam Wingens
Vacature

Administratie:
Interieurverzorgers:
Interieurverzorgers:
Interieurverzorgers:
Conciërge:

Tel: 0486-461365 E-mail: dir.regenboog@optimusonderwijs.nl

Sandra Peters
Frans de Wit voor unit 1-2
Patricia Paters
Anoeska vd Wielen
Frans de Wit

