
Groepsindeling CBS het Baken 2022-2023

Vandaag ontvangt u een mail vanuit onze administratie met daarin (als bijlage) een lijst
met namen van de nieuwe groep van uw kind(eren).
Met alle zorgvuldigheid hebben wij de nieuwe groepen samengesteld. Hierbij kijken we
o.a. naar de sociale contacten van de kinderen, naar de zelfstandigheid van de kinderen,
naar de verdeling van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben per groep
(cognitief, maar ook op het gebied van gedrag), naar de grootte van de groep, etc.
Vanuit NPO-gelden voorkomen we dat onze groepen groot worden en kunnen we ook
extra ondersteuning aanbieden aan alle groepen.
In het schooljaar 2022-2023 werken we met 15 groepen (waaronder 2 instroomgroepen
bij de kleuterbouw). De combinatiegroep 4b/5b kunnen we 2 dagen per week splitsen en
groep 4a wordt 2 ochtenden per week extra ondersteund/gesplitst.

De indeling ziet er als volgt uit:

GROEP: LEERKRACHT EN DAGEN:

1a juf Melina Faber (di/woe/do)
juf Ilona Versteeg (ma)

1b/2b Tot aan de Kerstvakantie:
juf Ankie de Peuter (ma/di)
juf Mien de Peuter (woe/do/vrij)

Na de Kerstvakantie:
juf José de Kloe (ma/di)
juf Mien de Peuter (woe/do/vrij)

1c Tot aan de Kerstvakantie:
juf Anita V (ma/di/woe/do)
Soms zal juf Liesbeth de Heer op maandag invallen
voor juf Anita.

Na de Kerstvakantie:
juf Ankie de Peuter (ma)
juf Anita Vogel (di/woe/do)

2a juf Sietske Zoutewelle (ma/di/woe)
juf Liesbeth de Heer (do/vrij)

3a juf Anja de Boer (ma/di/woe om de week)
juf Yvonne Verweij (woe om de week/do/vrij)

3b juf Deborah Bok (ma/di)
juf Riëtte de Vries (woe/do/vrij)

4a juf Charlotte van den Heuvel (ma/di/woe/do/vrij)
juf Carolien Hoeke (ma ochtend en vrij ochtend):
ondersteunen/splitsen groep 4a



4b/5b juf Nienke Golverdingen (ma/di/woe/do/vrij)
LIO-juf Julia Verzijl groep 5b op do/vrij

5a juf Elike van Oosten (ma/di)
meester Jan Willem Ouwendijk (woe/do/vrij)

6a meester Ronald Feij (ma/di/woe/do/vrij)

6b meester Kees Lagewaard (ma/di)
juf Eline Muilwijk (woe/do/vrij)

7a meester Ronald van der Kruk (ma/vrij)
juf Marjon Schmidt (di/woe/do)

7b meester Johan Steketee (ma/di/woe/do-middag/vrij)
juf Annika Boere (do-ochtend)

8a juf Marjan Goelema (ma-woe-do-vrij)
juf Tineke Zaal (di)

8b juf Marlinda Schaap (ma/do/vrij)
juf Jolanda van der Pijl (di/woe)

OVERIGE TAKEN:

juf Ditta Bassa (onderwijsassistent kleuterbouw)

juf Annemarie van den Herik (onderwijsassistent) en (leerkracht Leerplein 3-4)

juf Dianne Baggerman (onderwijsassistent groep 3a, en coördinatie TSO)

juf Jeanine de Heer (onderwijsassistent groep 3b, overige groepen en coördinatie TSO)

juf Inge Wemmenhove (onderwijsassistent Lezen)

juf Marijke Langerak (klassenassistent en conciërge)

juf Anita Ruiter  (intern begeleider peuters-groep 1-2-3)

juf Mariëlle Oudshoorn (intern begeleider groep 4-8)

juf Henrike Visser (leerkracht Leerplein 5-6, ondersteuning Leerplein 7-8 en
begeleiding)

meester Jan Willem Ouwendijk (Werkplaats groep 7-8)

juf Carolien Hoeke (Rekenspecialist)

juf Jolanda van der Pijl (Leesspecialist)

juf Janike Schoemakers (begeleider Kanjer/Gedrag en ondersteuning kleuterbouw)



juf Melina Faber (Begeleiding arrangement(en) Gedrag en begeleiding kleuterbouw)

meester Kees Lagewaard (ICT Baken en Stroming)

meester Johan Steketee (ICT Baken)

juf Heidi Klop (administratie)

juf Ilona Versteeg (Teamleider Kleuterbouw)

juf Carolien van Mourik (Teamleider Middenbouw groep 3-4-5, leerkracht Leerplein
7-8/coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid/coördinator Werkplaats en Levelwerk-
begeleiding)

meester Ronald van der Kruk (Teamleider Bovenbouw groep 6-7-8, schoolopleider,
ondersteuning groep 6/7/8 en begeleiding LIO)

juf Marjon Schmidt (ondersteuning groep 5/6/7/8)

juf Marjan Goelema (ondersteuning groep 8)

meester Johan Nieuwkoop (directeur)


