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Groepsverdeling Basisschool Meander, schooljaar 2019-2020 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Nu het schooljaar 2018 – 2019 bijna ten einde loopt, zijn wij in de afgelopen weken achter de scher-
men druk in de weer geweest met alle voorbereidingen voor het komende schooljaar. In deze 
nieuwsbrief willen wij u uitgebreid informeren over de groepsverdeling en de planning voor het nieu-
we schooljaar. Op deze wijze hopen wij u allen tijdig en volledig te informeren. 

In onderstaand schema kunt u lezen welke leerkracht(en) de groep draait / draaien.  

Onder het schema zal ik een aantal zaken toelichten en verdere uitleg geven over gemaakte keuzes. 

Groep: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 

1/2A Juf Sandra Juf Sandra Juf Sandra Juf Jill Juf Jill 

1/2B Juf Wendy Juf Wendy Juf Wendy Juf Sandra, 
meester Bas 

Juf Wendy 

3 Juf Sue Juf Sue Juf Sue Juf Sue Juf Sue 

4 Juf Julienne Juf Julienne Juf Julienne Juf Julienne Juf Julienne 

5A Juf Inge Juf Inge Juf Inge Juf Inge Juf Inge 

5B Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten Juf Kirsten 

6A Meester Joey Meester Joey Meester Joey Meester Joey Meester Joey 

6B Juf Nicole Juf Nicole Juf Nadine Juf Nadine Juf Nadine 

7 Juf Lèneke Juf Lèneke Juf Lèneke Juf Lèneke Juf Lèneke 

8 Juf Tessa Juf Tessa Juf Jill Juf Tessa Juf Tessa 

Startklas Juf Claar Juf Claar/Nancy Juf Claar Juf Claar Juf Nancy 

Schakelklas ob Juf Janine Juf Janine - - - 

Schakelklas mb Juf Annemiek Juf Annemiek - Juf Annemiek - 

Schakelklas bb Juf Debby Juf Debby Juf Debby Juf Debby - 

  Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 

Administratie en ICT Meester Frank Meester Frank Meester Frank Meester Frank Meester Frank 

School assistent Juf Desiree Juf Desiree Juf Desiree Juf Desiree Juf Desiree 

School assistent vrijwilliger - Juf Annelies - Juf Annelies - 

Ondrwijsass. Startklas Juf Lisa Juf Lisa Juf Lisa Juf Lisa Juf Lisa 

Onderwijsass. Schakel ob Meester Bas Meester Bas Meester Bas Meester Bas Meester Bas 

Onderwijsass. Schakel mb Juf Michelle Juf Michelle Juf Michelle Juf Michelle Juf Michelle 

Intern begeleider Juf Kristi Juf Kristi Juf Kristi Juf Kristi Juf Kristi 

Directeur Meester Martijn Meester Martijn Meester Martijn Meester Martijn Meester Martijn 

Locatieleider Juf Janine Juf Janine Juf Janine Juf Janine Juf Janine 

De Leerlingen van de groepen 1, 2  en 3 ontvangen nog een aparte brief m.b.t. de groepsindeling.  

Let op: de leerlingen uit de huidige groepen 4 en 5 stromen als volgt door: groep 4A wordt groep 5A. Groep 4B wordt groep 

5B. Groep 5A wordt groep 6A en groep 5B wordt groep 6B. 
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Inzet op vrijdagmiddag 
In het komende schooljaar zal een aantal leerkrachten uit de onderbouw om de week op vrijdagmiddag werkzaam zijn in de 
bovenbouw. De leerkrachten uit de bovenbouw hebben hierdoor eens per twee weken een 
“ambulante” middag waarin zij taken voor de groep op school kunnen uitvoeren. De volgende 
koppels zijn hiervoor gevormd: 

Juf  Juliënne draait om de week op vrijdagmiddag groep 5a van juf Inge. 

Juf Jill draait om de week op vrijdagmiddag groep 5b van juf Kirsten. 
Juf Wendy draait om de week op vrijdagmiddag groep 6a van meester Joey. 

Juf Sue draait om de week op vrijdagmiddag groep 7 van juf Lèneke. 

Juf Jill draait om de week op vrijdagmiddag groep 8 van juf Tessa. 

Nieuwe leerkrachten op Meander 
In het schema op de vorige pagina ziet u enkele namen van “nieuwe” leerkrachten.  
Zij komen het team versterken in diverse groepen. 

Juf Sandra wordt komend jaar leerkracht van groep 1/2a. 
Juf Julienne wordt leerkracht van groep 4. 
Meester Joey wordt leerkracht van groep 6a. 
Juf Lisa wordt komend jaar onderwijsassistent van de startklas. 

Wij wensen deze nieuwe collega’s met al hun talenten, ervaring en kennis een hele mooie tijd 
op Meander. Wij zijn ervan overtuigd dat zij een goede bijdrage leveren aan onze schoolontwik-
keling! In het Meandertje van augustus stellen zij zich uitgebreid aan u voor! 

Afscheid 
Er nemen ook enkele leerkrachten afscheid van Meander per 01-08-2019.  
Juf Mira gaat een nieuwe uitdaging aan op de Tyltylschool de Maasgouw in Maastricht. 

Juf Esther wordt leerkracht op basisschool De Blokkenberg in Kerkrade. 

Wij nemen ook afscheid van de leerlingen uit groep 8 en een aantal leerlingen die wegens verhuizing 
volgend schooljaar helaas niet meer bij ons kunnen blijven! Wij wensen jullie heel veel succes op 
jullie nieuwe school en wij hopen dat jullie allen een fijne tijd op Meander hebben gehad! 

Oudergesprekken juni 2019 

In week 26, 24 juni tot en met 28 juni 2019, vindt de laatste gespreksronde voor ouders plaats. 
Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat niet alle leerlingen automatisch een uitnodiging 
ontvangen. Alleen als de leerkracht het noodzakelijk acht om in gesprek te gaan ontvangt u een 
uitnodiging. Mocht u zelf initiatief willen nemen m.b.t. het plannen van een gesprek is dit uiter-
aard mogelijk. U kunt zich hiervoor melden bij de betreffende leerkracht van uw zoon / dochter. 
De oudergesprekken van de schakelklassen worden begin volgend schooljaar gehouden. 

https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Fschoolspullen%2FsuggestionType%2Fcategory%2FsuggestedFor%2Fschool%2ForiginalSearchContext%2Fmedia_all%2ForiginalSection%2Fmain%2Findex.html%3F_requestid%3D
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Studiedagen schooljaar 2019 – 2020 
Er is in dit schooljaar weer ontzettend hard gewerkt en ingezet op een intensieve schoolontwikkeling. Het team 

gaat in het komende schooljaar door met deze verdieping / ontwikkeling.  

Hierbij ontvangt u alvast een overzicht van de studiedagen in het komende schooljaar. Op deze wijze kunt u tijdig 

opvang regelen (indien noodzakelijk) voor uw kind( eren). 

U ontvangt in de eerste week van het nieuwe schooljaar een schoolkalender met daarop alle relevante informatie. 

 

De algemene informatieavond zal plaatvinden op maandagavond 2 september. Wij willen deze avond van harte 

aanbevelen zodat u over alle informatie beschikt en vragen kunt stellen aan de leerkracht / directie! 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 

Nog enkele mededelingen voor dit schooljaar 
De Meander Revue vindt plaats op donderdag 4 juli! Nadere info volgt via de werkgroep.  
Vrijdag 5 juli zijn alle leerlingen de gehele dag vrij i.v.m. opruimdag team! 

Namens het team van Meander wens ik u allen een prettige, zonnige en ontspannen  
zomervakantie toe.  Bedankt voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar! 

Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten op maandag 19 augustus.  
Dan gaan wij er samen weer een goed schooljaar van maken! 

Met vriendelijke groeten namens het team; 

Martijn Somberg 
directeur 

Herfstvakantie: 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 03 januari 2020 

Carnavalsvakantie: 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 

Tweede Paasdag Maandag 13 april 2020 

Meivakantie: 20 april 2020 t/m 01 mei 2020 

Bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag Maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie: 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020 

Extra vrije middagen  (alle 

leerlingen 12:00 vrij) 

Donderdag 19 december 2019 (i.v.m. Kerstbuffet) 

Vrijdag 20 december 2019 

Donderdag 9 juli 2020 (i.v.m. Revue) 

Vrije dagen: Vrijdag 10 juli 2020 

Studiedagen:  

alle leerlingen hele dag vrij! 

Maandag 9 september 2019 

Donderdag 3 oktober 2019 

Maandag 17 februari 2020 

Maandag 16 maart 2020 

Maandag 4 mei 2020 

Vrijdag 15 mei 2020 
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Project start– en schakelklas 
 
Ook komend schooljaar zal er op Meander gewerkt worden met schakelklassen. Afge-

lopen jaar hebben wij voor het eerst gewerkt met het schakelprincipe en dit heeft 

geresulteerd in mooie resultaten! In onze schakelklassen hebben wij er voor gezorgd 

dat leerlingen die meer begeleiding/ondersteuning en/of extra uitdaging nodig heb-

ben (volgens opgestelde criteria) op gezette tijden (tijdens schooltijd) deel konden nemen aan de lessen in de schakelklassen. 

Onderwijsstichting Movare heeft met ons meegekeken hoe wij, naast de huidige zorg, onze extra zorg en uitdaging nog verder 

kunnen uitbreiden. Er is dan ook besloten dat er op Meander gestart zal worden met een zogenaamde startklas, waarin kin-

deren tot en met zeven jaar de mogelijkheid krijgen zich langer te ontwikkelen. Op die manier krijgen wij de mogelijkheid om 

goed te kunnen bekijken of regulier onderwijs de beste plek voor de leerling is, of dat er doorverwezen zal worden naar S(B)O. 

De startklas zal gedraaid worden door juf Claar (ma,di-ochtend,woe,do) en door juf Nancy (di-middag en vrij-ochtend). Onder-

wijsassistente Lisa zal de gehele week aanwezig zijn voor ondersteuning in de startklas. 

Daarnaast zullen de schakelklassen ook verder uitgebreid worden. Juf Janine zal op de maandag en dinsdag de schakelactivi-

teiten voor de niveaugroepen 1/2 gaan verzorgen. De schakelklas middenbouw (niveaugroep 3/4) zal gedraaid worden door 

juf Annemiek en onderwijsassistent Bas. De schakelklas bovenbouw (niveaugroep 5/6) zal gedraaid worden door juf Debby en 

onderwijsassistente Michelle). 

Ook dit schooljaar blijven alle leerlingen gekoppeld aan de eigen groep. De leerkrachten van de schakelklassen geven op ge-

zette tijden extra instructie aan de leerlingen en de onderwijsassistenten zorgen voor de ondersteuning/verwerking. 

Mocht uw kind in aanmerking komen voor één van de schakelklassen, dan neemt de school contact met u op om de precieze 

werkwijze en het bijbehorende begeleidingsplan aan u uit te leggen. 

Ouderbijdrage en Stichting Leergeld 

Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze leerlingen organiseert. Zij kun-
nen dit echter alleen realiseren als ALLE ouders deelnemen aan de ouderbijdrage. Voor het nieuwe 
schooljaar is de ouderbijdrage € 50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en o.a. het 
schoolreisje wordt ervan betaald.  

Hebt u een te laag inkomen en kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar? Woont u in een van de 
Parkstad-gemeenten (Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Beekdaelen, Simpelveld, Voerendaal)? 
Dan kunt u een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning bij Leergeld Parkstad.  

De aanvraag voor financiële ondersteuning bij Leergeld Parkstad voor het nieuwe 
schooljaar kunt u nu al doen!   

Klik HIER voor uw aanvraag bij Stichting Leergeld! Doe dit zo snel mogelijk aangezien er vaak lange 
wachttijden zijn! 

https://www.leergeld.nl/parkstad/doe-een-aanvraag/
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"Op voeten en Fietsen" 
 
Van maandag 20 mei t/m vrijdag 21 juni heeft de tweede ronde 
van "Op Voeten En Fietsen" van dit schooljaar plaatsgevonden.  

Het was de bedoeling dat de kinderen zo veel mogelijk te voet of 
met de fiets naar school kwamen. Het doel van deze actie is 
tweeledig. Op de eerste plaats leren de kinderen zo de verkeers-
regels van de school- thuisroute en wordt de verkeersveiligheid 
rondom de school vergroot doordat er minder auto's zijn. Op de 
tweede plaats worden de kinderen ook gestimuleerd om meer 
te bewegen, wat hun gezondheid weer ten goede komt. 

Er zijn deze ronde weer 2 winnaars:  
Groep 6 is met een gemiddelde van 11 dagen te voet of op de fiets gekomen de win-
naar van de bovenbouw. 
Groep 4a is met een gemiddelde van 9 dagen te voet of op de fiets gekomen de win-
naar van de onderbouw.  

Deze 2 groepen hebben als beloning op donderdag 20 juni (groep 4a) en vrijdag 21 
juni (groep 6) het spel "levend ganzenbord" gespeeld!! 

Natuurlijk verdient ieder kind een opsteker die te voet of op de fiets naar school komt! 
Wij hopen dan ook dat jullie dit komend schooljaar weer blijven doen. 

Veranderingen bij de groepen 1 en 2 
 
Komend schooljaar zal er weer gewerkt gaan worden met combinatiegroepen 1/2. De reden hiervan is dat we de instroom op 

die manier beter kunnen reguleren. De schooltijden voor de groepen 1/2 en de startklas blijven gelijk en dit houdt in dat de 

school op vrijdagmiddag om 12.00u uit is voor deze leerlingen (ook voor de leerlingen van de groepen 3 en 4).  
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