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C.B.S. Het Kompas 
Zuiderlaan 197c 
7944 EE Meppel 
tel. 0522-799199 
email: directiekchetkompas@pcbomeppel.nl 
 
 

Meppel, 12-08-2020 
Betreft: Groepsverdeling cursusjaar 2020-2021 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het leek ons goed om u (nogmaals) te informeren over de groepsverdeling voor dit cursusjaar. 
Zo heeft u weer even helder hoe de school georganiseerd is. 
 
De onderbouw (de groepen 1 en 2) 
Volgend cursusjaar starten we met drie groepen 1 en drie groepen 2. 
 
De bezetting van de groepen is als volgt: 

Gr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1A Juf Britt Juf Britt/ 
Juf Yvonne (d) 

Juf Britt Juf Britt Juf Britt 

1B Juf Anita Juf Annika Juf Annika Juf Annika Juf Anita 

1C Start mogelijk in 
2021 (f) 

    

2A Juf Evelien (c) Juf Evelien Juf Evelien Juf Evelien Juf Evelien 

2B Juf Lian  Juf Lian  Juf Lian  Juf Dorothea Juf Dorothea (e) 

2C Juf Petra Juf Petra Juf Yvonne Juf Yvonne Juf Yvonne 

 
a. Dit jaar starten we met twee instroomgroepen.  

We vertellen het u nu al vast: alle leerlingen die tussen 17 augustus en 12 september vier jaar 
worden mogen starten vanaf de eerste schooldag.  

b. Alle ouders van de groepen 1 en 2 (voor het cursusjaar 2020-2021) ontvangen binnenkort een 
aparte brief waarin staat in welke groep hun kind(eren) volgend cursusjaar zit(ten).  
De juffen hebben een weloverwogen en doordachte keuze gemaakt. Hierbij zijn niet alleen vriendjes 
belangrijk, maar ook andere aspecten. 

c. Juf Evelien is de onderbouwcoördinator. 
d. Juf Britt en Juf Yvonne zullen elkaar op dinsdagen om de week afwisselen.  
e. Juf Dorothea gaat op woensdagen de Engelse lessen in de groepen 1 en 2 verzorgen.  
f. De start van deze nieuwe groep is afhankelijk van het aantal aanmeldingen op onze school.  

Er is op onze school geen wachtlijst. We nodigen alle nieuwe ouders/verzorgers uit om met ons 
kennis te maken als hier behoefte aan is. 
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De middenbouw (de groepen 3, 4 en 5) 
Volgend cursusjaar hebben we drie groepen 3, drie groepen 4 en drie groepen 5. 
 
De bezetting van die groepen is als volgt: 

Gr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

3A Juf Esther de B Juf Esther de B Juf Esther de B Juf Esther de B Juf Esther de B 

3B Juf Nienke  Juf Nienke Juf Samantha (c) Juf Nienke  Juf Nienke  

3C Juf Elly Juf Elly (b) Juf Dirma Juf Dirma Juf Dirma 

4A Juf Simone Juf Simone Juf Simone 
Juf Esther v.d. 
Meer (h) 

Juf Esther v.d. 
Meer (d) 

Juf Esther v.d. 
Meer 

4B Juf Talita (i) Juf Doortje (g) Juf Doortje Juf Doortje Juf Doortje 

4C Juf Jessica  Juf Jessica ( e) 
Juf Talita  

Juf Jessica  Juf Jessica  Juf Jessica  

5A Juf Monica  Meester Bas (j)  Juf Monica  Juf Monica  Juf Monica  

5B Juf Annelies Juf Annelies Juf Hieke Juf Hieke Juf Hieke 

5C Meester Arjan V Meester Arjan V Meester Arjan V Meester Arjan V Meester Arjan V 

 
a. De groepen 3 en 4 gaan op vrijdagmiddag niet naar school.  

De groepen 5 gaan op vrijdagmiddag wel naar school.  
b. Juf Elly zal op donderdag de muzieklessen in de middenbouw verzorgen 
c. Juf Samantha is de Intern Begeleider van de groepen 1 t/m 4. Op woensdagen geeft zij les aan 

groep 3.  
d. Juf Esther van der Meer is middenbouwcoördinator. 
e. Juf Nienke en juf Jessica zetten hun expertise in voor de dyslexieklas.  

Dat betekent dat op de dinsdagen juf Talita de groep van juf Jessica over gaat nemen. 
Juf Talita is een leerkracht die al enige jaren ervaring heeft in het onderwijs. Zij gaat op 
maandagen ook werken in groep 4B naast juf Doortje. 

f. Op dinsdagen zal juf Irene lesgeven aan de groep. Zij is voor ons geen onbekende. Afgelopen 
cursusjaar heeft zij o.a. het zwangerschapsverlof van juf Milou ingevuld voor een half jaar. 

g. Juf Doortje is een nieuwe naam in ons team. Zij heeft gewerkt op diverse scholen in onze 
stichting en is voor de meeste leerkrachten geen onbekende.  
Afgelopen jaar heeft zij aangegeven gebruik te willen maken van mobiliteit. Dat is de reden 
waarom Juf Doortje nu op onze school gaat werken. 

h. Juf Simone en Juf Esther geven één keer per twee weken op woensdagen les aan deze groep. 
Onderling maken zij hierover afspraken.  

i. Wij zullen de betrokken ouders z.s.m. op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom de 
invulling van deze vacature.  
We kunnen u melden dat Juf Talita op maandagen aan groep 4B les gaat geven. 

j. Meester Bas gaat alle dinsdagen lesgeven aan groep 5A. Meester Bas is een nieuwe leekracht 
op onze school. 
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De bovenbouw (de groepen 6, 7 en 8) 
We starten volgend cursusjaar met drie groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8.  
 
De bezetting van de groepen is als volgt: 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

6A Meester Auke   Meester Auke Meester Auke Meester Auke Meester Auke  

6B Juf Annemieke Juf Annemieke Juf Irene (b) Juf Annemieke Juf Annemieke 

6C Juf Aline  Juf Aline  Juf Aline  Juf Aline   Juf Aline  

7A Juf Milou (a) Juf Milou Juf Milou Juf Milou Juf Annelies 

7B Meester Kjelt Meester Kjelt  Meester Kjelt Meester Kjelt Meester Kjelt 

7C Meester Jaap  Meester Jaap Meester Jaap Meester Jaap Meester Jaap 

8A Meester Reinier  Meester Reinier  Meester Reinier  Meester Reinier  Meester Reinier  

8B Meester Jan  Meester Jan  Meester Jan Meester Jan Meester Jan 

8C Juf Gerrie Juf Gerrie Juf Gerrie Juf Irene (c) Juf Irene 

 
a. Juf Milou is bovenbouwcoördinator. 
b. Op woensdagen zal juf Irene lesgeven aan groep 6. Zij is voor ons geen onbekende. Afgelopen 

cursusjaar heeft zij o.a. het zwangerschapsverlof van juf Milou ingevuld voor een half jaar. 
c. Op donderdagen en vrijdagen zal juf Irene lesgeven aan groep 8. Zij is voor ons geen onbekende. 

Afgelopen cursusjaar heeft zij o.a. het zwangerschapsverlof van juf Milou ingevuld voor een half 
jaar in groep 7. 

 
Algemeen 
 

• Interne begeleiding: 
a. Onze school heeft twee intern begeleiders (IB-ers) t.w. juf Samantha en juf Annemarie. 

Onderling verdelen zij de taken.  
i. Juf Annemarie is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig. 

Juf Annemarie  is I.B-er van de groepen 5 t/m 8. 
ii. Juf Samantha is op maandag en dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig. 

Juf Samantha is I.B-er van de groepen 1 t/m 4.  
Op woensdagen zal zij ook ingezet worden als groepsleerkracht in groep 3. 

iii. De IB-dagen worden binnen de regelgeving zo optimaal mogelijk ingezet. 
iv. IB-ers zullen indien nodig ingezet worden als groepsleerkracht. 

 

• Onderwijsassistenten 
a. Op onze school werken het komend cursusjaar 6 onderwijsassistenten. 
b. Juf Loes is van maandag t/m vrijdag op school aanwezig. 
c. Juf Suus is op maandag t/m woensdag op school aanwezig. 
d. Juf Marieke is van maandag t/m donderdag op school aanwezig. 
e. Meester Soenil is van maandag t/m vrijdag op school aanwezig. 
f. Juf Daniëlle H is van maandag t/m donderdag op school aanwezig. 
g. Juf Vivian is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school.  
h. Alle onderwijsassistenten zullen ingezet worden voor die groepen en/of leerlingen waar dit 

het meest nodig is. 
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• Administratie en conciërge: 
a. Administratieve werkzaamheden en conciërgetaken worden uitgevoerd door Truus van 

Ophuizen. Zij is daarvoor op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. 
b. Jan Luchtmeijer is als conciërge en klusjesman op school aanwezig op. Afspraken t.a.v. 

werkdagen worden onderling vastgesteld. 
 

• Vrijwilligers: 
a. Juf Janny zal als R.T- er (op vrijwilligersbasis) ingezet worden om leerlingen die dit nodig 

hebben extra te begeleiden.  
b. Een vrijwilliger (t.w. Monique) zal ingezet worden op dagdelen waarop dit voor school en 

henzelf het meest betekenisvol is. Monique zal conciërge-werkzaamheden uitvoeren en 
incidenteel begeleiden van leerlingen. 

c. We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger die op woensdagen en vrijdagen ons kan helpen. 
De werkzaamheden zullen bestaan uit licht administratief werk, ondersteunende 
werkzaamheden zoals kopiëren e.d., gasten ontvangen, telefoondienst, enz….  
Misschien iets voor u ? Neem dan contact op met ondergetekende. 
 

• Bewegingsonderwijs: 
a. Meester Albert Jan verzorgt als vakleerkracht bewegingsonderwijs minimaal één les per 

week aan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.  
We hebben nog geen definitief rooster van de gemeente ontvangen m.b.t. de dagen waarop 
we zijn ingedeeld. Onze voorkeur gaat uit naar de maandag, dinsdag en donderdag en 
vrijdag. De gemeente is van onze wens op de hoogte. 

b. Voor het komende cursusjaar zetten wij een samenwerkingsverband met bad Hesselingen 
voort t.w. Swim2Play (voor groep 1 t/m groep 8). 

c. Peutergym zal ook volgend cursusjaar plaatsvinden. Daarnaast zal er ook een nieuwe 
activiteit opgestart worden t.w. peuterdans. Zowel peutergym als peuterdans starten om 
11.00 uur in het speellokaal van ons kindcentrum. Deelname hieraan is gratis.  
M.i.v. het nieuwe cursusjaar en middels social media zullen we ieder herinneren hieraan.  

 

• Directie: 
a. Meester Hans is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school.  
b. Meester Martin:  

i. is één dagdeel in de week ingeroosterd om les te geven aan leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben. 

ii. is de hele week op school aanwezig i.v.m. zijn taken als adjunct-directeur.  
iii. Meester Martin zal de taak van ICT-coördinator op zich nemen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Hans Blenkers  
(directeur)  


