
 

GROEPSVERDELING op basisschool Agnetendal. 
 

UITGANGSPUNTEN:  
De school heeft als taak het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs d.m.v.: 

* bieden van optimale ontwikkelingskansen  

* bieden van goede zorg  

* bieden van een veilige leeromgeving  

 

Daarbij speelt: 

A. HET BELANG VAN HET INDIVIDUELE KIND: 

Belangrijke factoren daarbij zijn:  

       * soc.-emotionele ontw. kind o.a.:  - weerbaarheidsniveau 

- aan/afhankelijkheidsniveau  

- geborgenheid, thuis voelen in groep/school 

      * cognitieve ontw. kind, o.a.:   - beheersingsniveau 

- werkhouding/motivatie 

- concentratie 

 

B. HET BELANG VAN DE GROEP / DE KINDEREN: 

Belangrijke factoren daarbij zijn: 

 * de samenstelling van de groep qua totaal aan zorg op cognitief én sociaal-emotioneel   

    gebied:  

- de zorg binnen de groep gaat boven het aantal leerlingen van een groep 

- het aantal zorgleerlingen op beide gebieden moet, in belang van ontwikkelings-   

  en  aansluitingsmogelijkheden van de kinderen en werkbaarheid/haalbaarheid  

  voor de leerkracht(en), realiseerbaar zijn/blijven  

* de samenstelling van de groep zien als basis voor; - het zich competent voelen, voor de  

   sociaal- emotionele balans, het gevoel van veiligheid.  

 

 
STREEFPUNTEN: de hieronder genoemde punten worden in de overwegingen 

meegenomen. Daarbij wordt getracht ze binnen de mogelijkheden te realiseren. Dit betekent 

niet dat ze gegarandeerd zijn.  

- per groep:   - niet meer dan ± 30 leerlingen per fulltimebaan 

 - een goede verhouding tussen aantal jongens/meisjes 

 - niet meer dan 2/3 leerkrachten 

 - niet meer dan 2 groepen gecombineerd bij elkaar 

- de groepen:   - zo weinig mogelijk grote verschillen in aantal leerlingen tussen de  

                                        groepen onderling 

 - worden bij combinatiegroepen samengesteld uit opeenvolgende groepen   

   die zo veel mogelijk gelijk in aantal zijn 

- de leerlingen:   - zitten achtereenvolgend niet langer dan max. 2 jaar bij dezelfde  

                                        leerkracht(en) 

 - m.b.t. broers/zussen in één groep: na overleg met ouders/verzorgers 

 - m.b.t. vrienden/vriendinnen: zo veel mogelijk bij elkaar 

 - vanaf groep 3 de klassen zo veel mogelijk bij elkaar houden  

 

 

 

 



PROCEDURE:  
-  Zodra de formatiegegevens én de leerlingengegevens voor het volgende schooljaar duidelijk  

   zijn, (verwachting begin mei) wordt/worden: 

 - door het MT: 

 * deze gegevens uitgewisseld en besproken  

 * het aantal te formeren groepen/combinatiegroepen vastgesteld 

 * het aantal kinderen per groep vastgesteld  

 * de bouwcoördinatoren benaderd om 

 - met de meest betrokken groepsleerkrachten: 

 * a.h.v. de uitgangspunten, en de streefpunten zoveel mogelijk in acht nemende, 

de leerlingen in te delen. 

 

 - In mei worden de kinderen samen met hun ouders in de gelegenheid gesteld om via een uniform 

formulier en aantal vragen te beantwoorden. Deze gegevens worden door de groepsleerkrachten 

zo veel mogelijk meegenomen tijdens het indelen van de leerlingen. In het Praatpaaltje wordt 

bekend gemaakt dat en wanneer dit formulier wordt meegegeven.  

 

- Streven is om uiterlijk 3 weken voor aanvang van de zomervakantie via e-mail de 

groepsindeling, incl. de namen van de leerkrachten per groep, aan ouders en kinderen bekend te 

maken. Voor vragen, opmerkingen over de groepsverdeling kunnen ouders terecht bij de 

groepsleerkracht van hun kind(eren). Indien gewenst kan daarna door ouders en/of leerkrachten 

contact opgenomen worden met de directie.  

De definitieve beslissing over plaatsing wordt dan genomen door de directeur. 

 

 


