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GROEPSVERDELING SCHOOLJAAR 2020/2021
Morgen krijgt uw kind een brief mee waarin staat in welke groep uw zoon/dochter volgend
schooljaar is ingedeeld. In Nieuwsbrief 44 bent u al geïnformeerd over de groepsverdeling
voor het komende schooljaar, inmiddels is ook de indeling van de leerkrachten bekend.
Zowel de personeels- als de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd
met de groepsverdeling. De indeling van de leerkrachten is een schoolaangelegenheid:
Groep 1/2A (juffrouw Annuska en juffrouw Amy), groep 1/2B (juffrouw Jeska en vacature),
groep 1/2C (juffrouw José Klaassen), groep 1/2D (juffrouw Anke), groep 3A (juffrouw Marjolein en juffrouw Linda), groep 3B (juffrouw Denise en juffrouw Fadi), groep 4A (juffrouw
Hanneke en juffrouw Dyane), groep 4B (meneer Bulent en meneer Rien), groep 5A (juffrouw
José Veldwijk en meneer Rien), groep 5B (juffrouw Silvie), groep 6A (juffrouw Tamara en juffrouw Joyce), groep 6B (juffrouw Kim en juffrouw Katja), groep 7A (meneer Frank en meneer Rien), groep 7B (juffrouw Mirte), groep 8A (juffrouw Aline) en groep 8B (juffrouw Marjan en juffrouw Ellen).
Als interne begeleiders zijn volgend schooljaar werkzaam op school, juffrouw Nini en juffrouw Imke. Juffrouw Joyce is leerkracht van de kangoeroegroep. Als onderwijsassistent is
aangesteld juffrouw Marja Noordhoek.
Uitgangspunt bij de indeling van de groepen blijft zoveel mogelijk evenwichtige groepen te
formeren uitgaande van de criteria zoals beschreven in schoolgids en Nieuwsbrief nr. 38 van
dit schooljaar. Uiteraard hebben wij ook zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden
met de wensen die ouders aan ons doorgegeven hebben. U kon maximaal 5 kinderen als
voorkeur opgeven, maar er is ook meteen bij vermeld dat soms aan één verzoek kan worden
voldaan, soms aan meerdere verzoeken.
Als u vragen heeft over de groepsindeling van uw kind(eren), kunt u een afspraak maken bij
de huidige leerkracht van uw kind. Zij kunnen u uitleggen waarom bepaalde keuzes bij de indeling van de leerlingen zijn gemaakt.
Volgend schooljaar keren niet meer terug juffrouw Esther (terug naar de vervangerspool van
SALTO), meneer Koen (hij heeft gekozen voor een baan in het Voortgezet Onderwijs), juffrouw Lara (zij gaat een wereldreis maken) en juffrouw Maud (zij gaat werken op een andere
SALTO-school).
Nieuw is volgend schooljaar meneer Bulent Tuter, hij is afkomstig van SALTO-basisschool
Cornelis Jetses. Juffrouw Tamara en meneer Frank waren dit schooljaar al werkzaam bij ons
op school als vervangers, maar hebben nu een aanstelling op onze school gekregen. Vacatures zijn er nog voor groep 1/2B naast juffrouw Jeska en voor een gymdocent. Juffrouw Fadi
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gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof, voor haar wordt nog naar een vervanger gezocht.
Vorig jaar heeft het ministerie van Onderwijs, geld beschikbaar gesteld om de werkdruk bij
de leerkrachten te verlagen. Het personeel heeft zeggenschap hoe deze middelen verdeeld
worden. Het personeel heeft voor komend schooljaar besloten om het geld in te zetten voor
een extra leerkracht, zodat de groepen voor komend schooljaar kleiner zijn. De school start
volgend schooljaar daarom met 16 groepen. Over de huisvesting van de klassen wordt u later geïnformeerd.

NIEUWE E-MAILADRESSEN
Het vertrouwde e-mailadres info@bs-opbouw.nl bestaat officieel niet meer. Dit e-mailadres
is vervangen door opbouw@salto-eindhoven.nl
De e-mailadressen van de directie, leerkrachten en overig personeel op school zijn vervangen door voornaam.achternaam@salto-eindhoven.nl
De berichten die u naar de oude e-mailadressen stuurt, komen tot nader bericht nog steeds
aan.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via opbouw@salto-eindhoven.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail
naar: opbouw@salto-eindhoven.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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