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Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
Hierbij ontvangt u het formatieoverzicht voor het schooljaar 2022-2023. Onderaan deze brief ziet u 
de indeling voor komend schooljaar.  
Er is de afgelopen periode zorgvuldig gekeken en overleg gevoerd, wat resulteerde in deze indeling. 
Alle leerkrachten zullen nog voor de vakantie kennismaken met hun nieuwe groep.  
 
Aantal groepen 
Komend schooljaar kunnen wij met het geld dat we extra hebben gehad na de coronatijd meer en 
kleinere klassen maken. Op basis van het aantal leerlingen hebben we officieel recht op het 
samenstellen van 17 ½ groepen, maar door de Corona gelden hebben we dit jaar ruimte voor 18 ½ 
groepen. We maken dit jaar 18 groepen en groep 5/6 op locatie Donken zal ongeveer 2 ½ dag 
gesplitst worden.  
 
Dit gekregen geld is tijdelijk en alleen nog voor komend schooljaar. Dit betekent dat de kans groot is 
dat kleine klassen na schooljaar 2022-2023 worden gecombineerd. 
 
Verdeling leerlingen groep 1/2A, 1/2B, 3A en 3B locatie Hoeven 
De groepsindeling van de groepen 1/2A, 1/2B, 3A en 3B op locatie Hoeven krijgen ouders bij deze 
brief meegestuurd. Op basis van werkhouding, concentratie, taakgerichtheid, didactisch niveau en 
zorgniveau is gezocht naar een goede indeling. Daarnaast is zoveel mogelijk rekening gehouden met 
wie de kinderen graag spelen en werken. Wij zijn van mening dat we op basis van deze aspecten tot 
een zo evenwichtig mogelijke groepssamenstelling zijn gekomen. 
 
Groep 5/6 locatie Donken 
Groep 5/6 zal één groep zijn, maar gedurende het jaar gemiddeld 2½ dag worden gesplitst. De 
kinderen in groep 5/6 krijgen 2 leerkrachten. Deze leerkrachten geven les aan groep 5 of groep 6 
apart of aan de combinatie groep 5/6.  Voor deze klas is een aparte tabel gemaakt met de indeling 
per dag, per klas en per leerkracht.  
 
Nieuwe leerkrachten 
In het formatieplaatje ziet u één nieuwe naam:  
 
- Ilse Besaris heeft het afgelopen schooljaar met succes haar opleiding afgerond en zal het eerste half 
jaar in groep 4 (H) komen werken. Daarnaast zal zij in groep 1/2 op locatie Donken 2 dagen werken 
tijdens de re-integratie van Wendy Spijkerbosch-Melis.  
 
Wij wensen Ilse een mooie tijd op De Schakel. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Afscheid 
In het overzicht mist u ook een aantal namen. Een aantal collega’s heeft de afgelopen weken gekozen 
voor een nieuwe uitdaging. 
 
- Annemiek Lamberts zal na de zomervakantie gaan werken op KBS Eloy. Zij krijgt daar ook een 
kleuterklas. 
 
- Petra Albers start na de vakantie op CBS Het Kompas. Zij zal daar als Intern Begeleider aan het werk 
gaan. 
 

Wij zullen Annemiek en Petra gaan missen, maar wensen ze heel veel plezier en succes toe op hun 
nieuwe school. 
 
Vacature  
In het overzicht mist u nog de naam bij de directeur van locatie Donken. In september a.s. zal de 
werving en selectie starten en hopen wij zo snel mogelijk een directeur te vinden. Tot die tijd zal, 
zoals nu ook gebeurt, Renske van den Berg de taken van Chantal waarnemen.  
 
 
Wij wensen alle leerkrachten en leerlingen heel veel plezier toe voor komend schooljaar.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Chantal de Grutter    Martijn de Glopper 
Directeur KBS De Schakel Donken   Directeur KBS De Schakel Hoeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Locatie Rederijkershoeve 

 

Groep 1/2 A  Eline van Ee *1 
Britt Verkerk 

Ma – di – woe 
Do - vrij 

Groep 1/2 B Marlous Hasenaar 
Marlies de Harder 

Ma – di – woe (1x per 2 weken) 
Woe (1x per 2 weken) – do – vrij  

Groep 3A 
 

Jolien Uenk 
Jeanine van Baaren 

Ma – di 
Woe – do – vrij  

Groep 3B 
 

Anouck Siero  
Marijn Hemken 

Ma – di – woe  
Do – vrij 

Groep 4A Inge van der Meijde  
 

Ma – di – woe – do – vrij  
 

Groep 4B Anika Augustinus 
Saskia Leenhouts*2/ Ilse Besaris 

Ma – di – vrij  
Woe – do 

Groep 5 Edwin Pieters 
 

Ma – di – woe – do – vrij 

Groep 6 
 

Erika Hiddink 
Laura Westrik 

Ma – di – woe – do – vrij (om de week) 
Vrij (om de week) 

Groep 7A Karen Hoeflaak  
Annemarie Hoogland  

Ma – di  
Woe – do – vrij  

Groep 7B Tamara Poeles 
Karen Hoeflaak 

Ma – di – woe (om de week) – do – vrij  
Woe (om de week) 

Groep 8A Laura Westrik 
Saskia Zeven 

Ma – di  
Woe – do – vrij 

Groep 8B (was 7/8) Martijn van Beek  
Ellen van den Noort  

Ma – di – do – vrij  
Woe 

 

Intern Begeleider Maaike Neuteboom Spijker 
 

Ma – di (ochtend) – do – vrij 

Ondersteuning i.v.m. 
werkdrukmiddelen 

Marlies de Harder 
Saskia Leenhouts 
Jolien Uenk 
Laura Westrik 
Peggy van Stiphout  

Woe (om de week) 
Vrij (om de week) vanaf 1-3-‘23 
Vrij (om de week) 
Vrij (om de week) 
Ma – di – do – vrij 

Eurekagroep  
 

Ellen van den Noort  Ma (om de week) 

Administratie  
 

Jolanka Scholtens  Ma – di – woe 

Onderwijsondersteunend 
personeel 

Nienke Nijhof *3 Ma – woe – vrij 
 

Directeur  Martijn de Glopper Ma – di – do – vrij 
 

 
*1  Eline zal met zwangerschapsverlof gaan t/m december 2022. Tot die tijd vervangt Britt 

Verkerk haar fulltime in groep 1/2A. 
*2 Saskia Leenhouts zal t/m de voorjaarsvakantie 2023 op locatie Donken Joyce van der Wardt 

vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Tot die tijd zal Ilse naast Anika werken. 
*3  Nienke werkt als vrijwilliger 3 ochtenden op De Schakel. 



 

 

  

Locatie Muntersdonk 

 

Groep 1/2 Wendy Spijkerbosch-Melis *1 /  
Ilse Besaris 
Femke Esenkbrink 

Ma – di  
 
Woe – do – vrij  

Groep 3 Susan Jansen van der Sligte  
Marian Koetsier 

Ma – di – woe  
Do – vrij 

Groep 4 Patricia Punt  
 

Ma – di – woe – do – vrij 

Groep 5/6 *2 
 

Matthijs van Lith  
Lisette Hilbrink-Damen *3/ 
Renske van den Berg 

Verdeling van dagen en groepen staat in 
onderstaande tabel. 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Start schooljaar  

t/m medio 

november ‘22 

5: Lisette 

 

6: Matthijs 

 

5: Lisette –

ochtend 

 

6: Matthijs -

ochtend  

 

5/6: Lisette -

middag 

5: Lisette – 

ochtend 

 

6: Matthijs - 

ochtend  

 

5/6: Lisette -

middag 

5/6: Matthijs 5/6: Matthijs 

Medio november    

t/m kerst ‘22 

5/6: Matthijs 5/6: Matthijs 5/6: Matthijs 5/6: Matthijs 5/6: Matthijs 

Januari ’23 -

zomer ’23  

5: Renske 

 

6: Matthijs 

 

5/6: Matthijs 5/6: Matthijs 5: Renske –

ochtend 

 

6: Matthijs -

ochtend  

 

5/6: Renske 

middag  

5: Renske –

ochtend 

 

6: Matthijs -

ochtend  

 

5/6: Renske 

middag  

 

Groep 7 
 

Judith Jekel 
Saskia Leenhouts *4/Britt Verkerk 

Ma – di – do – vrij 
Woe 

Groep 8 Mylène Veldhuis *5  
Lisette Damen  
 

Ma – di (tot medio april ’23) Woe – do – vrij  
Ma – di (vanaf medio april ’23) 
 

Intern Begeleider 
 

Joyce van der Wardt *6/  
Saskia Leenhouts 

Di – woe – do   

Ondersteuning i.v.m. 
werkdrukmiddelen 

Joyce van der Wardt 
Lisette Damen 
Onderwijsassistent vacature 

Ma (tot herfstvakantie 2022) 
Woe (vanaf medio april 2023) 
2 dagen per week 

Eurekagroep  Ellen van den Noort Ma (om de week) 
 

Onderwijsondersteunend 
personeel 

Michel Hiddink Ma – vrij  
 

Directeur  
 

Vacature 
Tijdelijk waargenomen door:  
Renske van den Berg  

4 dagen per week 
 
Ma – do – vrij 



 

 

 
 
 
*1 Wendy Spijkerbosch-Melis is aan het re-integreren na haar periode van afwezigheid. Tijdens 

haar re-integratie zal Ilse Besaris beide dagen ook in de groep aanwezig zijn. 
*2 Groep 5/6 zal één groep zijn, maar gedurende het jaar op 2 of 3 dagen worden gesplitst. Op 

die dagen hebben de kinderen dan een eigen leerkracht, naast de leerkracht die groep 5/6  
les geeft.  
Tevens zal er naast de eigen leerkrachten een LIO-student lesgeven aan deze groep:  Celine 
Hoogstad. Celine zal t/m januari 2023 op ma – di – do – vrij lesgeven aan (een deel van) 
groep 5/6. 

*3 Lisette Hilbrink-Damen werkt tot medio november in groep 5/6. Daarna zal zij met 
zwangerschapsverlof gaan. Matthijs zal de laatste weken van 2022 de groep als geheel 
lesgeven. Vanaf januari 2023 eindigt de directietaak van Renske en neemt zij het werk van 
Lisette over. 

*4  Saskia Leenhouts werkt t/m 1 januari a.s. op woensdag in groep 7. Daarna zal Britt Verkerk  
op woensdag de groep lesgeven. 

*5 Mylène Veldhuis zal groep 8 fulltime opstarten. Medio april 2023 komt Lisette terug van haar 
zwangerschapsverlof en gaat zij op maandag en dinsdag lesgeven aan groep 8. 

*6 Joyce zal rond de herfstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. Saskia Leenhouts zal Joyce 
tijdens haar verlof vervangen. Tot de herfstvakantie wordt zij door Joyce ingewerkt. 


