
 

Vlaardingen, 1 juni 2020 
 
Betreffende formatie 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Ik wil u in deze brief meenemen in de personeelsformatie van schooljaar 2020-2021. Normaliter doe 
ik een informatie avond bij dit soort wijzigingen, maar vanwege de Corona richtlijnen mag ik dat nu 
niet doen. Heeft u vragen over deze brief dan kunt u mij altijd mailen en kijk ik of ik u via de mail kan 
beantwoorden of opbel. Ik moet daar wel al gelijk bij zeggen dat beslissingen niet worden 
aangepast. Ik heb beslissingen namelijk genomen na zorgvuldige afwegingen en met het belang van 
het totaal van alle kinderen en de organisatie voor ogen.  
 
In bijlage 1 vindt u de gehele personeelsformatie 2020-2021. In bijlage 2 de planning van vakanties 
en studiedagen. 
 
Personeelsleden 
Er zijn 3 teamleden die het Visnet zullen verlaten. Cheryl zal als invaller gaan werken bij een bestuur 
in Rotterdam, Yvette heeft een baan gezocht dichter bij haar woonplaats Gouda (vanwege de 
reistijd) en Lotte gaat op het Spectrum werken omdat ze na alle jaren op het Visnet toe is aan een 
nieuwe werkomgeving bij dezelfde werkgever.  
Gelukkig hebben we ook weer nieuwe collega’s aan kunnen trekken. Vanuit een bestuur in 
Rotterdam komt Venice (leerkracht) over, vanuit het Spectrum Alexandra (leerkracht) en van buiten 
het onderwijs Marieke (ondersteuning).  
 
Organisatie wijziging 
Ik heb moeten besluiten de huidige groep 5 en 6 komend schooljaar samen te voegen tot een 
combinatiegroep 6/7. Het traject hiertoe loopt al enkele maanden en heb ik al eerder toegelicht 
tijdens de vorige ouderbijeenkomst. De huidige groep 6 is te klein geworden om als losse groep te 
kunnen blijven bestaan. De groep is zo klein dat kinderen te weinig keuze hebben in vrienden en de 
sfeer erg wisselend is door het gedrag van een enkeling. Daarnaast krijgen we bekostiging voor 
groepen van gemiddeld 24 kinderen en is een groep van zo’n 13 kinderen financieel niet haalbaar. 
Dan zouden we terug moeten naar één kleutergroep en zouden we daarmee nieuwe instroom niet 
mogelijk maken, terwijl de instroom bij de kleuters nu juist zo goed gaat met zo’n 25 tot 30 
aanmeldingen per jaar. 
Een combinatiegroep is niet bijzonder in het onderwijs. Er zijn zelfs scholen die alleen maar met 
combinatiegroepen werken. Omdat we dit op het Visnet niet gewend zijn wil ik de combinatiegroep 
wel extra faciliteren. Daarom heeft de groep 6/7 alle dagen een leerkracht en een 
leerkrachtondersteuner tot hun beschikking en 2 lokalen. Ook is er een vaste taak- en rolverdeling 
tussen dit personeel. In bijlage 3 krijgt u hier meer uitleg over. 
 
Ik ben er trots op dat we de formatie voor komend schooljaar weer hebben kunnen vormgeven. Ik 
kijk uit naar het verder uitbouwen van de verbeteringen die we dit schooljaar hebben gedaan. Met 
de goede sfeer, de nieuwe leesmethodes, eenduidige afspraken, voldoende nieuwe kleuters en een 
fijn team gaan we ook komend schooljaar een mooi jaar maken! 
 
Namens het team, 
Misja 
 



 

Bijlage 1 
Formatie 2020-2021 

 
  Ma Di Wo do Vr 

Peuterspeelzaal 
Jeanette  
Karin 

Jeanette  
Henriëtte 

Jeanette  
Karin 

Karin 
Henriëtte 

Karin 
Henriëtte 

Groep 1 Ria Ria Annemieke Annemieke Annemieke 

Groep 2 Annet Annet Annet Annet Ria 

 Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke/Alexandra 

Groep 3 Venice Alexandra Alexandra Venice Venice 

Groep 4 Loes Loes Loes Antina Loes 

Groep 5 Danique Danique Danique Danique Danique 

Groep 6/7 Nils Nils Nils Nils Roos 

 Antina Roos Antina Roos Antina 

Groep 8 Marischa Marischa Marischa Marischa Marischa 

flexleerkracht     
Alexandra (indien niet 
nodig in 3) 

Adjunct Rianne   Rianne    Rianne  Rianne  

Directeur Misja  Misja  Misja  Misja  Misja  

Conciërge Irma  Irma Irma Irma Irma  

Administratie Daniëlle op dinsdag en vrijdag van 11.00 uur tot 13.30 uur 

Intern begeleider Vivienne  Vivienne    Vivienne  Vivienne 

Kindercoach Ingeborg op wisselende momenten 

Maatschappelijk werk  Marjolein        

Gym     Rob van Gulik 

AanZet Kirsten op wisselende tijden 

 
  



 

Bijlage 2 
 

Data spreekavonden 2020-2021 

   

Kennismakingsgesprek 
ouder- kind en 
leerkracht 

7-11 september 2020 Alle kinderen onderwijs 

Informatieavond: 17 september 2020 Alle groepen onderwijs en opvang 

Oudergesprekken 
ontwikkeling kind op 
uitnodiging leerkracht 

16-20 november 2020 Op uitnodiging leerkracht 

1e rapportgesprekken 16 + 18 februari 2021 Alle groepen onderwijs 

2e rapportgesprekken 29 juni + 1 juli 2021 Alle groepen onderwijs 

Informatieavond over 
VO 

26 november 2020 Groep 7 

Adviesgesprekken 16 + 18 februari 2021 Groep 8 

Visnetdag 14 juli 2021 Groepen 1 t/m 8 

 
 
Vakantierooster, vrije dagen en afwijkende roosters 

 
Herfstvakantie: 19 okt. 2020 t/m 23 okt. 2020 
Kerstvakantie: 21 dec. 2020 t/m 31jan. 2021 
Voorjaarsvakantie: 22 feb. 2021 t/m 26 feb. 2021 
Goede vrijdag 2 apr. 2021    
Pasen: 4 apr. 2021 t/m 5 apr. 2021 
Meivakantie: 26 apr. 2021 t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren: 24 mei 2021    
Zomervakantie: 19 juli 2021    

 
 
    Vrije dag(delen) 
 
 
 

Tijd Vrijdag 

09.00 uur Groep 8 

09.45 uur Groep 7 

10.30 uur Groep 6 

11.15 uur Groep 5 

12.45 uur Groep 4 

13.30 uur Groep 3 

  

16-10-2020 Studiedag onderwijs 
06-01-2020   Studiedag IKC 
24-04-2020 
 
Gymrooster 
 

Studiedag 3 onderwijs 



 

Bijlage 3 
 
Schooljaar 2020-2021 zullen we werken met één combinatiegroep 6/7. Verwacht leerlingaantal van 
deze groep is 33 kinderen. Met het samenvoegen tot één groep is er een aannamestop in de 
leerjaren 6 & 7.  
 
Een combinatiegroep van 33 kinderen is geen zeldzaamheid in het onderwijs, maar vereist wel een 
planmatige aanpak, goede organisatie en ondersteuning waar mogelijk.  
Daarom is dit document opgesteld. Het geeft de kaders waarbinnen bewogen wordt. 
 
Faciliteiten 
De combinatiegroep krijgt de beschikking over 2 lokalen naast elkaar gesitueerd. Eén lokaal wordt 
ingericht voor leerjaar 6 en 1 lokaal voor leerjaar 7. Beide lokalen hebben de beschikking over een 
Smartboard.  
De kinderen krijgen instructies in het lokaal van hun leerjaar en het personeel wisselt tussen de 
lokalen. Kinderen moeten de gelegenheid krijgen deel te nemen aan de instructie van het andere 
leerjaar als hun ontwikkeling dit vraagt.  
 
Wanneer samen 
Omdat een combinatiegroep wel als één groep moet gaan functioneren is het van belang naast de 
instructies op leerjaar ook voldoende momenten te creëren waarbij de hele groep samen komt als 
één groep in één lokaal of door elkaar heen in 2 lokalen. In het rooster wordt dit ook al opgenomen 
zodat ook voor kinderen er vooraf duidelijkheid is. Activiteiten die met de hele klas gebeuren zijn 
bijvoorbeeld; verkeer, gym, knutselen, WO lessen, buitenspelen, eten, feesten en vieringen, 
schoolreisjes, groepsfoto etc.  
 
Personeelsformatie 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 
Nils Nils Nils Nils Antina 
Antina Roos Antina Roos Roos 

Binnen de personeelsformatie zijn Nils en Roos de leerkrachten en Antina de 
leerkrachtondersteuner.  
 
Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid is voor de 3 personeelsleden anders. Dit heeft te maken met functie 
inschaling, opleidingsniveau en werkervaring. Onderstaande opsomming geeft de grote lijnen.  

 Nils Roos Antina 

Didactisch aanbod Instructies van de 
kernvakken en 
eindverantwoordelijk-
heid alle vakken 

Instructies van kern- 
en andere vakken 
onder 
verantwoordelijkheid 
Nils en 
verantwoordelijk 
verwerking na 
instructie en 
terugkoppeling 

Verantwoordelijk 
kernvakken 
verwerking na 
instructie en 
terugkoppeling 
 
Instructie van andere 
vakken onder 
verantwoordelijkheid 
Nils met 
terugkoppeling 

Pedagogisch aanbod Verantwoordelijk voor 
doorgaande lijn in 

Meedenken en 
uitvoer van 
pedagogisch aanbod 

Meedenken en 
uitvoer van 
pedagogisch aanbod 



 

pedagogisch aanbod 
en groepsregels 

Groepsplannen Maken groepsplan en 
verantwoordelijk voor 
uitvoer 

Uitvoer van gemaakt 
groepsplan en 
terugkoppeling  

Uitvoer van gemaakt 
groepsplan 
En terugkoppeling 

Oudergesprekken 
gepland 

Gespreksvoerder Mede 
gespreksvoerder 

Verslaglegging 
gesprek 

Oudergesprekken 
ongepland 

Afhankelijk van de vraag pakt één collega dit op of wordt het gesprek 
samen gevoerd 

Verslaglegging 
Parnassys 

Plaatsing in Parnassys Aanleveren voor 
Parnassys aan Nils 

Aanleveren voor 
Parnassys aan Nils 

Administratie van de 
klas 

Jaarplanning, 
weekplanning, 
aansturing 
voorbereidingen 
lessen 

Meedenken 
weekplanning, 
voorbereiding lessen 
en terugkoppeling  

voorbereiding lessen 
en terugkoppeling 

Rapport Eindbeoordeling  Meedenken en 
invoeren 

Meedenken en 
invoeren 

Toetsen en testen Planning, inschaling, 
analyse en aanpassing 
leerstofaanbod 

Meedenken en 
uitvoer 

Meedenken en 
uitvoer 

Leerlingbesprekingen Aansturing, uitvoer en 
vervolgacties 

Verslaglegging en uitvoer 

SF/BF/OWB Aansturing en 
verwerking 

Verwerking in opdracht 

Feesten en activiteiten Gezamenlijke inspanning 

Materialen maken, 
klaarleggen, opruimen 
en lokaal aankleding 
actueel aanbod 

Aansturing  Meedenken en 
uitvoer 

Meedenken en 
uitvoer 

 
 
Op vrijdag is Nils vrij en zijn Roos en Antina samen voor de groep. Op deze dag heeft Roos de 
verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven bij Nils. In het rooster wordt rekening gehouden 
met welke vakken op vrijdag worden gegeven. Denk bijvoorbeeld aan gym, verkeer, 
handvaardigheid.  
 


