
 

 
 
 
Beltrum, 3 juni 2021 
Betreft bijlage bij het SBN van 3 juni met informatie voor het schooljaar 2021-2022 
 
 
Beste ouders, verzorgers van alle kinderen van de Sterrenboog, 
 
 
In het team is op de afgelopen studiedagen nagedacht over de groepenverdeling voor het nieuwe 
schooljaar én over de inzet van de leerkrachten.   
 
Aantal groepen in schooljaar 21-22 
In het komende schooljaar hebben we 7 groepen, waarvan één combinatiegroeg 4/5. De ouders van 
de kinderen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 zijn hierover aan het begin van de week geïnformeerd.   
 
Nationaal Programma Onderwijs 
Voor de komende twee schooljaren stelt de overheid vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
extra geld beschikbaar dat direct ten goede moet komen aan de kwaliteit van het onderwijs, (de 
zogenaamde coronagelden). 
We hebben ervoor gekozen om het grootste deel van het geld in te zetten voor de uitbreiding van 
het aantal leerkrachturen. Op deze manier kunnen groepen extra ondersteund worden en is er ook 
nog ruimte om kinderen individueel of in kleine groepjes aandacht te geven.  
Op de studiedag van 18 juni aanstaande bepalen we hoe we de ondersteuning in de groepen 
effectief kunnen inzetten, zodat alle leerlingen van de school er optimaal van kunnen profiteren.   
 
Vacature 
Door het vrijkomen van deze extra middelen ontstaat er vacatureruimte voor 4 dagen in de 
onderbouw. We gaan op zoek naar een collega die 2 dagen in groep 1-2A gaat werken en 2 dagen 
flexibel inzetbaar is in de groepen 1,2 en 3. Naast deze ondersteuning is een onderbouwleerkracht 
ook nog een dag flexibel inzetbaar in de onderbouw. 
 
Extra ondersteuning  
Voor de groepen 4 t/m 8 worden Tanja en Annemiek ingezet voor de extra ondersteuning aan de 
groepen. Tanja heeft hiervoor 1 dag en Annemiek 2 dagen.     
 
Studenten 
Onze school biedt studenten van het Graafschapcollege die de opleiding tot onderwijsassistent 
volgen en studenten van Saxion Hogeschool die de PABO volgen een leerplek. Op dit moment weten 
we dat er vanuit de PABO één LIO-er en een derde jaars student zijn toegewezen aan onze school. 
Een LIO-er (Leraar in Opleiding) is een 4e jaars student van de PABO, die op donderdag en vrijdag 
stage loopt en zelfstandig, onder supervisie van de groepsleerkracht, les mag geven.   
 
 
 



Verdeling van de leerlingen uit groep 1 
De kinderen die in groep 1 zitten en de kinderen die net gestart zijn voor de zomervakantie blijven in 
dezelfde groep waarin ze nu ook zitten. Nieuwe leerlingen die na de zomervakantie starten, krijgen 
tijdens de kennismaking met de leerkrachten te horen in welke groep ze worden geplaatst. 
 
 
De verdeling van de leerkrachten in schooljaar 21-22 
 

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 A Marion Marion Marion Vacature Vacature 

1-2 B Kim Kim Kim Anouk Anouk 

3 Ingrid v. B Ingrid v. B Ingrid v. B Claudette Claudette 

4-5 Tosca Tosca Tosca Annemiek Annemiek 

6 Nicole Nicole Nicole Nicole Nicole 

7 Tanja Tanja Tanja Judith Judith 

8 Daan Daan Daan Daan Daan 

Intern begeleider Ingrid Papen  
Aanwezig op maandag, dinsdagmiddag en donderdag. 

Directeur Mirjam Haverkate 
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 

Vakleerkracht Anouk Groot Kormelink 
Bewegingsonderwijs groepen 1 t/m 8 op maandag 
Ondersteuning Nijntje Beweeg groepen 1 en 2 (woensdagochtend) 

Extra 
ondersteuning  
Door inzet 
middelen van de 
overheid.  

Anouk 1 dag 
Vacature 2 dagen 
Annemiek 2 dagen 
Tanja 1 dag 
Ingrid Papen heeft komend schooljaar geen groepstaken. Zij krijgt daardoor 
meer ruimte voor haar IB-taken.   

 
 
  


