
Procedure groepssamenstelling 

 

Elk schooljaar komen de kinderen in een basisgroep met een andere groepssamenstelling.  

In elke unit is uw kind in het eerste jaar de jongste en in het tweede jaar de oudste. Uw kind schuift 

met de kinderen van hetzelfde leerjaar door naar de volgende basisgroep. Elk volgend schooljaar 

komt er een ander leerjaar bij, waardoor er een nieuwe groepssamenstelling ontstaat.  

 

Voordelen hiervan zijn:  

• De heterogene samenstelling van de groep heeft een positief effect op het gedrag van kinderen 

en sfeer in de klas. Hierdoor is er meer rust in de groep, wat leidt tot een betere werkhouding en 

concentratie.  

• Met verschillende leeftijdsgroepen in één unit komen kinderen in verschillende rollen. Als 

jongsten trekken zij zich op aan de oudere leerlingen. Als oudsten dragen zij zorg voor de nieuwe 

kinderen binnen de voor hen al bekende unit. 

• Kinderen kunnen van en met elkaar leren, omdat kinderen met verschillende talenten en 

leeftijden elkaar ontmoeten en samenwerken.  

 

Wij stellen elk jaar de groepssamenstelling voor het volgend schooljaar als volgt vast:  

 

Indeling voor unit 1 

Kinderen die in unit 1/2 instromen worden verdeeld over de unit. Hierbij houden we rekening met 

gelijkmatige instroom over de groepen in aantal en de verdeling jongens/meisjes. Als uw kind extra 

zorg nodig heeft kijken we in welke groep we de zorg het beste kunnen bieden. Het indelen van de 

kinderen wordt op twee momenten per schooljaar gedaan: in juni worden kinderen ingedeeld die 

vanaf de zomervakantie tot januari instromen. In november worden de kinderen ingedeeld die in 

januari t/m de zomervakantie instromen.  

 

Indeling naar groep 3:  

In unit 1/2 gaan de kinderen die in groep 2 zitten gedurende de laatste weken van het schooljaar 

regelmatig met elkaar spelen. Op basis van observatie van deze én van de gehele kleuterperiode, 

wordt een indeling gemaakt. Bovendien leren de kinderen van groep door het samenwerken en 

spelen elkaar nog beter kennen.  

 

 



Indelingen groep 3 t/m 8: 

In principe blijven de kinderen binnen een basisgroep van één leerjaar bij elkaar. Als een groep toch 

verdeeld moet worden (bijvoorbeeld van drie naar twee groepen en andersom) dan doen we dat 

vanuit observatie en gesprekken met de kinderen. Als een leerjaar meerdere keren wisselt van twee 

naar drie groepen en andersom, houden we de voorgaande indeling als basis aan om de veiligheid 

van kinderen te behouden.  Als er een reden is om een kind in een andere groep te plaatsen, worden 

de betreffende ouders vooraf betrokken bij dit proces.  

 

Broers/zussen, tweelingen of andere familieleden 

Broers en zussen of andere familieleden plaatsen we bij voorkeur,  niet in dezelfde groep. In het 

geval van een tweeling gaan we met ouders in gesprek wat het beste is voor de kinderen en voor de 

groep. Het besluit om per tweeling te bespreken wat de beste plaatsing is, is genomen op basis van 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

De nieuwe klassenindeling wordt gemaild naar ouders, die hun kind vertelt in welke groep ze na de 

zomervakantie zitten.  

 

 

 

 


