
 

Vrijdag 3 juni 2022 

 

Beste ouders/verzorgers van Kindcentrum De Vlieger, 

 

Vandaag worden jullie geïnformeerd over de groepsindeling en de formatie voor het 

schooljaar 2022/2023.  

Het maken van een groepsindeling en de formatie is een zorgvuldig proces, waar 

verschillende geledingen binnen De Vlieger actief bij betrokken zijn. Het belangrijkste 

uitgangspunt is het welzijn van ieder kind. Elke groep moet een veilige en vertrouwde plek 

zijn voor ieder kind. Hier zijn wij samen verantwoordelijk voor. Vanuit deze basis kan een 

kind tot leren komen.  

 

Groepssamenstelling 

Naast het sociale aspect, maken wij zoveel mogelijk gelijke groepen op basis van leeftijd, 

zorg, jongens/meisjes en eventueel andere kenmerken. Dinsdagmiddag 28 juni van 13:00-

14:15 uur gaan de kinderen overvliegeren in de nieuwe groep. De groepen 8 zijn deze middag 

vrij vanaf 12:30 uur. De nieuwe kinderen worden tussen 12:45-13:00 uur op het plein 

ontvangen door de groepsleerkracht.  

 

Indeling Groepen 2022/2023 

De huidige instroomgroep wordt volgend schooljaar een nieuwe groep 1. De nieuwe kinderen 

die vanaf april zijn ingestroomd worden verdeeld over de vier andere kleutergroepen. 

Betreffende ouders ontvangen vandaag een brief in welke groep hij/zij is ingedeeld. 

Aankomende week worden betreffende ouders benaderd om een afspraak in te plannen voor 

een intake-/kennismakingsgesprek.  

De ouders van de ‘nieuw’ te vormen groepen 3, ontvangen vrijdag 17 juni de groepsindeling.  

  

 

Formatie schooljaar 2022/2023 

Op de volgende pagina wordt de formatie voor aankomend schooljaar gedeeld. De huidige 

groep 4a wordt bijvoorbeeld automatisch volgend schooljaar groep 5a. Dit betekent dat u de 

groepsleerkracht voor aankomend schooljaar kunt koppelen aan de groep van uw zoon of 

dochter. Het kan zijn dat er nog wijzigingen plaatsvinden. Ouders van de betreffende groep 

worden dan hierover geïnformeerd.  

 

Extra inzet ondersteunend personeel vanaf aankomend schooljaar 

Er is ook aankomend schooljaar extra (NPO)geld beschikbaar voor ondersteuning binnen en 

buiten de groepen. Wij gebruiken de periode tot aan de zomervakantie om dit plan zo goed 

mogelijk uit te werken. Het betekent concreet dat er aankomend schooljaar extra personeel is 

om met kinderen te gaan werken. Via de nieuwsbrief ontvangt u binnenkort hier meer 

informatie over.  

 

Verdere informatie en vragen/opmerkingen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van de groepsindeling of de formatie? Mail uw vraag naar:  

directie.vlieger2@catent.nl 

 

Namens het team van Kindcentrum De Vlieger, 

 

John Berendsen 

Directeur Kindcentrum De Vlieger 

mailto:directie.vlieger2@catent.nl


 

 

Groepsbezetting Onderwijs Kindcentrum De Vlieger Schooljaar 2022-2023  

 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Gr 1/ 2 a  Marian  Marian  Marian   Micha Micha  

Gr 1/ 2 b  Martine  Martine  Bert  Martine  Martine  

Gr 1/ 2 c  Esther de W.  Esther de W.  Erna  Erna  Erna  

Gr 1/ 2 d  Patricia K.  Patricia K.  Patricia K.   Anne  Anne  

Gr. 1 e  Tim  Tim  Tim  Tim  Tim  

Gr 3a  Inge  Gerjanne  Inge  Gerjanne  Gerjanne  

Gr 3b  Anne * Anne * Anne * Lisanne  Lisanne  

Gr 4a  Christa  Christa  Christa  Christa  Christa  

Gr 4b  Stieneke  Stieneke  Stieneke  Stieneke  Stieneke  

Gr 5a  Jeroen  Jeroen  Jeroen  Jeroen  Jeroen  

Gr 5b  Kris  Kris  Kris  Kris  Kris  

Gr 6a  Patricia van R. Patricia van R.  Patricia van. R  Marieke  Marieke  

Gr 6b  Wilko  Wilko  Wilko  Wilko  Wilko  

Gr 7a  Kars  Kars  Kars  Kars  Kars  

Gr 7b  Dienelieke  Dienelieke  Dienelieke  Dienelieke  Dienelieke  

Gr 8a  Marloes  Marloes  Suzanne  Marloes  Marloes  

Gr 8b   Esther v/d W  Esther/Lian  Lian  Lian  Esther v/d W. 

*vervanging juf Agnes  


