Brielle, donderdag 13 juni 2019

Onderwerp: Formatie schooljaar 2019-2020
Beste ouders/verzorgers,
Graag willen wij u op de hoogte stellen van de groepsformatie van OBS Meester Eeuwout en CBS Geuzenschip
voor het schooljaar 2019-2020. Het is ons gelukt om alle groepen in het huidige gebouw te plaatsen.
Formatie Meester Eeuwout
Wij gaan in het schooljaar 2019-2020 negen groepen formeren. Binnen deze negen groepen wordt rekening
gehouden met drie kleutergroepen, waarvan één instroomgroep voor beide scholen. Daarnaast zullen er twee
groepen 3, één groep 4, één groep 5/6, één groep 6/7 en één groep 7/8 gemaakt worden.
Op welke manier de instroomgroep voor kleuters vorm gaat krijgen wordt op dit moment uitgewerkt met input
van leerkrachten. Wij verwachten dit voorstel binnenkort klaar te hebben en voor te leggen aan beide
medezeggenschapsraden.
Formatie Geuzenschip
Komend schooljaar gaan wij werken met de volgende vier groepen. Deze vier groepen bestaan uit: één groep
1/2, één groep 3/4, één groep 5/6 en één groep 7/8. Naast een leerkracht krijgt groep 3/4, vanwege de
groepsgrootte ondersteuning van een onderwijsassistent.
Lokalen
Met bovengenoemde formatie van 13 groepen hebben we weten te bereiken dat we alle groepen kunnen
huisvesten in de beide schoolgebouwen. Voor de kleutergroepen blijven wij dezelfde lokalen gebruiken. Over
de verdeling van de overige groepen over de beschikbare lokalen zijn wij op dit moment nog in gesprek met
elkaar. Binnenkort volgt hier meer informatie over.
Veel gestelde vragen
In de afgelopen weken hebben wij verschillende vragen van ouders ontvangen. Hierover zijn wij met hen
persoonlijk in gesprek gegaan. Vanuit transparantie en om iedereen hierover te informeren, is er een overzicht
gemaakt van de veel gestelde vragen. Deze kun u nalezen op de schoolwebsites. Deze lijst met vragen zullen wij
regelmatig bijwerken.
Voor aanvullende vragen over het bovengenoemde en/of een verdere persoonlijke toelichting zijn wij als
schooldirecteuren uiteraard beschikbaar.
Met vriendelijke groet,
Hans Boelen
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