Groepsindeling / groepsbezetting schooljaar 2022 – 2023
Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd
door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft onlangs ook de instemming gekregen van het
College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.
Groepsindeling / groepsbezetting schooljaar 2022 / 2023, locatie Stein
Groep 1 / 2 A

Juf Marijke

Groep 1 / 2 B

Juf Ellis & juf Eline*

Groep 3

Juf Ans

Groep 4

Juf Jolande & juf Brigitte

Groep 5

Meester Ivo

Groep 6

Meester Luc

Groep 7

Juf Rinie & juf Debbie

Groep 8

Juf Daniëlle & Juf Debbie

*Juf Eline werkt al enige jaren op onze locatie in Urmond in groep 1/2. Het komende schooljaar is ze ook werkzaam op de
locatie in Stein. Echter vanwege het feit dat juf Eline zwanger is, zal zij na de zomervakantie slechts beperkt aanwezig zijn. In
de praktijk worden de werkzaamheden van juf Eline dan ook overgenomen door juf Ella en juf Amanda. Juf Amanda is
inmiddels een bekend gezicht binnen de kleutergroepen. Juf Ella zal zich binnenkort nader aan de kinderen en aan u
voorstellen. Wij heten juf Ella van harte welkom op onze school en hopen dat zij zich snel thuis zal voelen.

Groepsindeling / groepsbezetting schooljaar 2022 / 2023, locatie Urmond
Groep 1 / 2 A

Juf Eline & juf Margo

Groep 1 / 2 B

Juf Ieke

Groep 3

Juf Maud & meester Mart

Groep 4

Juf Paulien & juf Marij

Groep 5

Juf Angel & meester Mart

Groep 6

Juf Audrey

Groep 7

Meester Roel & juf Marij

Groep 8

Meester Sven & meester Aard

*Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is juf Eline zwanger. Hierdoor zal zij na de zomervakantie slechts beperkt aanwezig zijn.
De werkzaamheden van juf Eline worden dan ook overgenomen door juf Ella. Zij zal zich binnenkort nader aan de kinderen en
aan u voorstellen.
Meester Roel is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met locatie gebonden werkzaamheden. Meester Sven
is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met ICT werkzaamheden (locatie Urmond & Stein). Juf Marij en
meester Aard nemen dan de groep over. Meester Aard start na de zomervakantie als nieuwe leerkracht bij ons op school. Wij
heten ook hem van harte welkom. Hij zal zich binnenkort aan de kinderen en aan u voorstellen.

Algemeen, locatie Stein & Urmond








Managementassistente, Richi Jennen
Onderwijsassistenten Beau de la Croix, Melissa Janssen, Amanda op den Camp, Cindy
Waltmans, Amely Grouwels
Conciërge, Ed Austen
Intern begeleider / locatieleider Maaskei Stein, Karin Swenne
Intern begeleider Maaskei Urmond, Lianne Vinke
Aanspreekpunt locatie Urmond, Roel Dullens
Directeur, Maurice Schrijen

Juf Karin Swenne zal bij de start van het nieuwe schooljaar haar werkzaamheden nog niet volledig kunnen hervatten. Zij zal, net
als het afgelopen schooljaar, vervangen worden door juf Carlijn Broeren.

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een
dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school.
Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling
rondom leerlingenzorg en kwaliteitszorg. De gelden die beschikbaar komen vanuit o.a. het
werkdrukakkoord en de NPO worden in het schooljaar 2022 / 2023 o.a. gedeeltelijk ingezet om
gedurende het hele schooljaar de extra inzet van de onderwijsassistenten te continueren.

Vakantierooster 2022 / 2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
maandag 10 april 2023
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

Data studiedagen 2022 / 2023
Gedurende onderstaande dagen is er geen school voor de kinderen van groep 1 t/m 8.




Donderdagmiddag 29 september 2022
Woensdag 8 maart 2023
Donderdag 15 juni 2023

Dinsdag 6 december 2022
Woensdag 5 april 2023

Extra vrije middagen groep 5 t/m 8 gedurende het schooljaar 2022/ 2023
Op onderstaande vrijdagmiddagen hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 geen school.



Vrijdagmiddag 23 december 2022
Vrijdagmiddag 14 juli 2023

Extra vrije dagen groep 1 / 2 gedurende het schooljaar 2022/ 2023
Op onderstaande data hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een extra vrije dag.
*Vrijdag 30 september 2022
*Vrijdag 21 oktober 2022
*Vrijdag 25 november 2022
*Vrijdag 23 december 2022
*Vrijdag 27 januari 2023

* Vrijdag 10 februari 2023
* Vrijdag 24 maart 2023
* Vrijdag 21 april 2023
* Vrijdag 26 mei 2023
* Vrijdag 16 juni 2023

* Vrijdag 30 juni 2023

