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Groepsindeling 2018-2019 
Hieronder treft u de groepsindeling aan voor volgend schooljaar. 
In het overzicht kunt u lezen welke taken de verschillende leerkrachten gaan uitvoeren en 
welke leerkrachten uw kind het komende schooljaar zal krijgen.  
Heeft u nadere vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk bij mij terecht. 

 
 

Groepen 

+ aantallen 

kinderen 

maandag 

leerkracht: 

dinsdag  

leerkracht: 

woensdag 

leerkracht: 

donderdag 

leerkracht: 

vrijdag 

leerkracht: 

      

Groep 1/2 

start groep 1:  

12 kinderen 

groep 2:  

8 kinderen 

Dorothea Dorothea 

 

Els Els Els 

Groep  3:  

14 kinderen 

 

Jolanda  Jolanda  

 

Evelien 

 

Evelien Evelien 

Groep  4 / 5:  

13 + 9 kinderen 

Susan Susan Angelien Angelien(4) 

Susan(5) 

 

Susan 

Groep  6:  

17 kinderen 

 

Elske Elske Elske Elske Angelien 

Groep  7/8 

15 + 11 kinderen 

 

Chellie 

 

Chellie Chellie Chellie Maaike 

IB + 

arrangementen 

 

Maaike 

IB 

Maaike  

IB 

 Maaike 

cursus 

 

Directie 

 

Jacco Jacco  Jacco Jacco 

 (de leerlingen aantallen kunnen mogelijk nog iets variëren) 
 

 
 
 
 
 



Dorothea Boonstra is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 1/2.  
 
Els van Sluijs is van woensdag t/m vrijdagmorgen de leerkracht van groep 1/2. 
 
Daan Aarts is onderwijsassistent en komt op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen 
werken in groep 1/2. 
 
Jolanda Stroo is op maandag en dinsdag de leerkracht van groep 3.  
 
Evelien Koole is van woensdag t/m vrijdagmorgen de leerkracht van groep 3.  
 
Susan IJssel is op maandag, dinsdag en vrijdag de leerkracht van groep 4/5. 
Op donderdag is zij de leerkracht van alleen groep 5 . 
 
Angelien Zegers is op woensdag de leerkracht van groep 4/5.  Op donderdag van groep 4 en 
op vrijdag van groep 6. 
 
Elske Hooijer is van maandag t/m donderdag de leerkracht van groep 6. Op vrijdagmorgen 
geeft zij les aan de Pittige Plusklas. 
 
Chellie van Klooster is van maandag  t/m donderdag de leerkracht van groep 7/8.  
 
Maaike Menger is op vrijdag de leerkracht van groep 7/8. 
Op maandag en dinsdag is zij Intern Begeleider. Op donderdag heeft zij studieverlof. 
 
Jacco Onderdijk is directeur op de Wegwijzer. Hij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 
 

We hopen u zo een volledig beeld te hebben gegeven van de formatie op de Wegwijzer in het 
volgende schooljaar. 
 
 

              
Kikkervisjes in groep 6       WWTW wedstrijd           Schooltuintjes van groep 5 
 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 


