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Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van de BWB school 

 

Onderwerp: def. Versie 2 formatie schooljaar 2022-2023, schooltijden, vakanties en vrije 

dagen 

 

Dalen, 27-6-2022, 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Hierbij informeer ik u over de verdeling van de formatie in het schooljaar 2022-2023. Deze verdeling 

is gebaseerd op het beschikbare budget, de werkdrukmiddelen en de eenmalige NPO gelden. In het 

team van onze school is dit meerdere keren besproken er is overeenstemming bereikt. Vervolgens is 

het besproken met de MR en heeft de (P) MR ingestemd met de personele bezetting. 

Graag willen wij dat zoveel mogelijk kleine klassen worden gevormd, zodat er veel aandacht en 

begeleiding is voor de leerlingen. Helaas is het niet mogelijk om alle klassen qua leerlingen aantal 

klein te houden. Wij hebben er voor gezorgd dat de leraar ondersteuners en onderwijsassistenten 

beschikbaar zijn voor de groepen 6 t/m 8. De groepsleerkrachten van de groepen 6 t/m 8 zullen met 

de ondersteunende collega’s een plan maken  om zo efficiënt mogelijk de onderwijstijd te benutten. 

De ouders en verzorgers van de toekomstige leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn geïnformeerd op 

de informatie avond van 20 juni. Deze informatieronde hebben wij georganiseerd, omdat deze 

leerlingen opnieuw worden herverdeeld over de groepen. Hierbij hanteren wij zoveel mogelijk 

objectieve criteria. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt extra aandacht besteed aan de 

groepsvorming, zodat de leerlingen zoveel mogelijk met plezier naar school gaan. Hierbij maken wij 

gebruik van de Gouden Weken en de Kanjermethode. 
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De bezetting en groepsindeling voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep ½ a, vanaf 
20 l.l.n. 

Juf Lammien (lk.) Juf Lammien  lk.) Juf Lammien (lk.) Juf Linda (lk.) Juf Linda (lk.) 

Groep ½ b, vanaf 
20 l.l.n. 

Juf Lucia (lk.) Juf Lucia (lk.) Juf Lucia (lk.)/ juf Ida (lk.)= afwisselend Juf Ida (lk.) Juf Ida (lk.) 

Groep ½ c, vanaf  
22 l.l.n. 

Juf  Jenneke (lk.) Juf  Jenneke (lk.) Juf Chantal (lk.) Juf Chantal (lk.) Juf Chantal (lk.) 

Groep 3a, 18 l.l.n. Juf Eline (lk.) Juf Eline (lk.) Juf Eline (lk.)/ juf Hermien (lk.)= 
afwisselend 

Juf Hermien (lk.) Juf Hermien (lk.) 

Groep 3b, 20 l.l.n. Juf Marloes S. (lk.) Juf Marloes S. (lk.) Juf Marloes S. (lk.) Juf Annie (lk.) Juf Annie (lk.) 

Groep 4a, 20 l.l.n. Juf Marloes W. (lk.) x Juf Marloes W. (lk.) x Juf Marloes W. (lk.) x Juf Diana (lk.) Juf Diana (lk.) 

Groep 4b, 20 l.l.n. Juf Ciska (lk.) Juf Ciska (lk.) Juf Ciska (lk.), juf Jenneke (lk.)= afwisselend Juf Jenneke (lk.) Juf Jenneke (lk.) 

Groep 5, 24 l.l.n. Juf Arianne (lk.) Juf Arianne (lk.) Juf Arianne (lk.) Meester Henk (lk.) Meester Henk (lk.) 

Groep 6, 31 l.l.n. Juf Jantine (lk.) Juf Jantine (lk.) Juf Jantine (lk.)/ juf Janine(lk.)= afwisselend Juf Janine (lk.) Juf Janine (lk.) 

Groep 7, 33 l.l.n. Juf Daniëlle  (lk.) Juf Daniëlle  (lk.) Juf Daniëlle (lk.) Juf Chantalle (lk.) Juf Chantalle (lk.) 

Groep 8, 30 l.l.n. Meester Cristian (lk.) Meester Cristian (lk.) Meester Henk (lk.)/ Meester Cristian (lk.)= 
afwisselend 

Meester Cristian (lk.) Meester Cristian (lk.) 
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ONDERSTEUNING: 

➢ Ondersteuning van groep 6: Juf Denise ( leraar ondersteuner A), aanwezig ma. Wo en do. 

morgen en dinsdag de gehele dag; 

➢ Ondersteuning van groep 7: Juf Bianca (onderwijs assistent C), aanwezig  drie ochtenden per 

week; 

➢ Ondersteuning van groep 8: Juf Lobke ( leraar ondersteuner A), aanwezig 2 ½ dag per week 

en juf Judith (onderwijsassistent C) ma. t/m do. morgen tot 12.00 uur. 

 

ZWANGERSCHAP – EN OUDERSCHAPSVERLOF 

x. Juf Marloes van der Weide is vanaf 16-6-2022 met zwangerschapsverlof en vervolgens 

ouderschapsverlof, Zij wordt na de zomervakantie vervangen op de maandag door juf Diana 

en op de dinsdag en woensdag door juf Kristel. 

 

 

INTERN BEGELEIDING: 

➢ Juf Ageeth, aanwezig maandag, dinsdag (incidenteel) en de vrijdag (voor scholengroep 

Dalen); 

➢ Juf Marchien, aanwezig maandag, dinsdag, woensdag en incidenteel donderdag (voor 

de BWB school). 

 

ADMINISTRATIE: 

➢ Juf Cobie, aanwezig 32 maandagen. 

➢ Meester Richard, aanwezig ma. t/m vr. 

 

PR, MARKETING EN WEBSITE: 

➢ Meester Cristian, aanwezig woensdag (eens in de twee weken). 

 

BOUWCOÖRDINATOREN: 

➢ Juf Marloes van der Weide voor de groepen 1 t/m 4; 

➢ Juf Jantine voor de groepen 5 t/m 8. 

 

ICT ER 

➢ Meester Henk, aanwezig woensdag (eens in de twee weken). 

 

VAKLEERKRACHT GYMNASTIEK: 

➢ Meester Guus, aanwezig donderdag en vrijdag. 

 

EVENT MANAGER: 

➢ Juf Judith, aanwezig vrijdagmorgen. 

 

CONCIËRGES: 

➢ Meester Arie en meester Jan. 

 

DIRECTIE: 

➢ Juf Karin, aanwezig ma. t/m do. 

➢ Meester Wim, aanwezig ma., di, wo, do.(incidenteel) en vrij. 
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DE SCHOOLTIJDEN: 

➢ De schooltijden blijven gelijk. 

 

DE VAKANTIES ZIJN: 

➢ Start schooljaar: maandag 29-8-2022; 

➢ Herfstvakantie: 17-10-2022 t/m 21-10-2022; 

➢ Kerstvakantie: 26- 12- 2022 t/m 6-1-2023; 

➢ Voorjaarsvakantie: 27-2-2023 t/m 3-3-2023; 

➢ Pasen: 7-4-2023 t/m 10-4-2023; 

➢ Meivakantie: 1-5-2023 t/m 5-5-2023; 

➢ Koningsdag +vrijdag: 27-4-2023 t/m 28-4-2023; 

➢ Hemelvaart + vrijdag: 18-5-2023 t/m 19-5-2023; 

➢ Pinksteren: 29-5-2023; 

➢ Junivakantie: 30-5-2023 t/m 31-5-2023; 

➢ Zomervakantie: 24-7-2023 t/m 1-9-2023. 

 

DE STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN VOOR DE LEERLINGEN ZIJN: 

➢ Donderdag 25-8-2022 en vrijdag 26-8-2022 (in de zomervakantie); 

➢ Dinsdag 6-9-2022, vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij; 

➢ Vrijdag 14-10-2022 studiedag, de leerlingen zijn vrij. 

➢ Maandag 19-12-2022 studiedag, de leerlingen zijn vrij; 

➢ Maandag 30-1-2023 studiedag, de leerlingen zijn vrij; 

➢ Maandag 6-3-2023 studiedag, de leerlingen zijn vrij; 

➢ Dinsdag 11-4-2023 studiedag, de leerlingen zijn vrij; 

➢ Woensdag 10-5-2023 studiedag, de leerlingen zijn vrij; 

➢ Donderdag 29-6-2023,studiedag, de leerlingen zijn vrij; 

 

 

VERTREK VAN COLLEGA’S: 

Helaas moeten wij afscheid nemen van juf Rianne, juf José  en juf Nienke. Gelukkig hebben zij 

op een andere school een baan gekregen. Natuurlijk nemen wij met elkaar nog op gepaste 

wijze afscheid van hen. 

 

 

Indien u vragen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met mij voor het maken van een 

afspraak. 

 

 

 

Namens het team, 

 

 

Wim de Vries, 

Directeur a.i. BWB  school. 

m.wdevries@sg-owsa.nl 

t. 06-45282376 

mailto:m.wdevries@sg-owsa.nl

