
Groepsbezetting 2021-2022
In deze brief leest u meer informatie over de totstandkoming van de groepsbezetting voor komend

schooljaar.

Aantal groepen

De bekostiging van een school is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op de eerste dag van oktober

van het jaar ervoor daadwerkelijk op een school zit. Op 1 oktober 2020 zaten er 232 leerlingen op

de Don Bosco. Sarkon gaat uit van een gemiddelde groepsgrootte van 26 leerlingen. Komend

schooljaar draaien wij daarom met 9 groepen.

Extra gelden

Komend schooljaar stelt het ministerie extra geld beschikbaar met een tweeledig doel:

leervertragingen door corona verhelpen en het onderwijs verder ontwikkelen. Op de Don Bosco zullen

wij de gelden besteden aan scholing voor het team, ondersteunende rekenmiddelen voor de kinderen

en personele uitbreiding.

Het team heeft geanalyseerd waar leervertraging is opgelopen en van daaruit interventies gekozen. Wij

hebben gekozen om voor het schooljaar 2021-2022 een extra fulltime leerkracht aan te stellen voor

groep 6, 7 en 8. In deze groepen zijn dagelijks bij rekenen en begrijpend lezen twee leerkrachten

inzetbaar. Ook hebben wij gekozen voor uitbreiding van uren voor onderwijsassistenten. Naast onze

vaste onderwijsassistent zullen onze twee andere onderwijsassistenten volgend schooljaar fulltime

worden aangesteld ter ondersteuning in de groepen 1 t/m 5.

Kleutergroepen

De Don Bosco heeft komend schooljaar drie kleutergroepen. Wij hebben de keuze gemaakt voor het

formeren van drie combinatiegroepen 1-2. Dat wil zeggen dat kinderen van groep 1 samen leren met

kinderen van groep 2. Onze visie op het jonge kind speelt hierbij een belangrijke rol. Door de nieuwe

samenstellingen verwachten wij het lerend spelen in de klas nog meer te stimuleren en de kinderen op

deze wijze verder te helpen in hun ontwikkeling. Ouders met kinderen in de kleutergroepen ontvangen

een aanvullende brief met informatie over de totstandkoming van deze keuze en de verdeling van de

kinderen.

Afscheid

In een eerder bericht hebben wij u gemeld dat wij eind dit schooljaar afscheid nemen van Saskia de

Bliek en Marein Zwaan. Zij hebben beide een nieuwe uitdaging binnen Sarkon gevonden. Saskia wordt

kleuterleerkracht op de Antonius in Nieuwe Niedorp en Marein gaat werken op de Titus Brandsma in

Middenmeer.

We wensen Saskia en Marein een mooie toekomst en bedanken hen voor hun inzet voor de Don Bosco.



Stichting Sarkon

Sarkon stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers. Naast de mogelijkheid om jaarlijks te kiezen

voor een uitdaging op een andere Sarkonschool, zijn er ook vele taken op stichtingsniveau. Eén van

deze taken is schoolopleider. De schoolopleider begeleidt stagiaires en startende leerkrachten. Astrid

Arendsen is al een aantal jaar schoolopleider. Komend schooljaar gaat ook Margreth Voogel deze taak

binnen Sarkon vervullen. Zij zullen daarom komend schooljaar minder dagen voor de groep staan.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Meester Remy en juf Marjolein blijven komend schooljaar de lessen bewegingsonderwijs verzorgen

voor alle groepen. Alle groepen krijgen twee keer per week een les van 45 minuten. Juf Marjolein geeft

deze lessen voor de kleutergroepen in onze eigen speelzaal en meester Remy in de Zuiderzeehal voor

de groepen 3 t/m 8.

Voor juf Marjolein zal dat komend schooljaar niet het gehele jaar zijn, want zij is in verwachting van

haar tweede kindje. Ze zal de sportlessen na de zomervakantie starten en wordt later in het schooljaar

vervangen door één van haar collega’s van SportService.

Welkom

Komend schooljaar verwelkomen we ook drie nieuwe collega’s. Alle drie bekende gezichten op de

Don Bosco:

- Jamie Beetsma: Jamie heeft haar eindstage bij ons afgerond en komt weer terug na een jaar

werken op een andere school.

- July Entes: July was afgelopen schooljaar vaste invalkracht bij ons op school en krijgt komend

schooljaar haar eigen groep op de Don Bosco.

- Mirjam van Enkhuizen: Mirjam heeft stage gelopen op de Don Bosco en komt komend

schooljaar haar eindstage bij ons lopen.

Onderstaand stellen zij zich graag aan u voor.

Jamie Beetsma

Na een jaartje op een andere school te hebben ingevallen ben ik aankomend

schooljaar weer te vinden op de Don Bosco. Voor de meeste ben ik dus geen

onbekend gezicht.

Mijn naam is Jamie Beetsma en ik woon in Wieringerwerf. Ik ben 23 jaar en in

mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met mijn paard bezig te zijn en te rijden

bij de Wieringermeerruiters.

Afgelopen schooljaar ben ik werkzaam geweest in een groep 7/8 in Hauwert.

Dit was voor één schooljaar omdat er iemand met zwangerschapsverlof was.



Ik ben blij dat er een plekje was op de Don Bosco. De helft van de week kom ik voor groep 8 te staan en

de andere helft van de week ben ik extra leerkracht voor groep 6, 7 en 8.

30 juni ben ik aanwezig bij de doordraaimiddag en kom ik kennis maken met de groep. Ik heb onwijs

veel zin om weer aan de slag te gaan op de Don Bosco. Groep 8 is een speciaal jaar voor de kinderen en

met elkaar gaan we er een onvergetelijke en leerzaam jaar van maken!

July Entes

Beste kinderen, ouders/verzorgers,

Volgend schooljaar zal ik fulltime voor groep 7 staan. Ik en de kinderen
kennen elkaar al een beetje vanwege het invalwerk dat ik heb gedaan. Ik
heb al een aantal keer voor de groep gestaan, maar zal mij toch nog
eens voorstellen. Mijn naam is July Entes, 23 jaar oud en ik woon in
Tuitjenhorn. Voordat ik ben begonnen bij basisschool Don Bosco, ben ik
werkzaam geweest bij basisschool de Trimaran en in de invalpoule. Ik
heb veel zin om met de kinderen te werken en er samen een leuke tijd
van te maken!

Mirjam van Enkhuizen
Hallo! Ik ben Mirjam van Enkhuizen, 19 jaar en kom uit Wieringerwerf. Ik ben een
student aan de iPabo in Alkmaar en rond momenteel mijn derde jaar af.

Het aankomende schooljaar mag ik stage gaan lopen in groep 4, waar ik ontzettend
naar uitkijk! In het eerste halfjaar ben ik aanwezig op donderdag en vrijdag. Het
tweede halfjaar zal oplopend zijn naar drie dagen en uiteindelijk vijf dagen.

Kennismaken

Op woensdag 30 juni houden wij een doordraaimiddag. De kinderen maken tijdens deze middag kennis

met hun nieuwe leerkracht(en).

Zie volgende pagina voor de formatie.



Zie volgende pagina voor vervolg.



* Wisseldag van teamleden. Ze werken deze dag om de week.

** Nadjesda is momenteel met ziekteverlof. Zij zal bij aanvang van schooljaar 2021-2022 nog niet de

groep draaien, maar wordt vervangen door genoemde teamleden.


