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Groepsverdeling aankomend schooljaar 

Op dit moment zijn we druk bezig met de groepsverdeling voor het aankomende schooljaar. Hoe ziet 

dat proces er in de praktijk uit en waarop zijn onze keuzes gebaseerd. Graag willen we u hierover 

meer informatie geven. 

Medio april krijgen we van ons bestuur de formatiecijfers. De cijfers die van belang zijn voor het 

aantal groepen wat we kunnen formeren.  

Zoals al eerder geschreven gaan we aankomend schooljaar van 15 naar 14 groepen. Dit heeft ook 

consequenties voor de groepsverdeling.  

Waar kijkt de school naar bij het formeren van de nieuwe groepen? 

Voor ons zijn een aantal zaken van belang bij het maken van de nieuwe groepen. Door het jaar heen 

zijn er verschillende groepsbesprekingen tussen de KO’er en de groepsleerkrachten. Hierbij wordt 

besproken wat de groep en individuele kinderen nodig hebben en wat dat vraagt van de leerkracht.  

Dat gebeurt ieder jaar weer opnieuw. De leerlingzorg, de groepsdynamiek, het sociaal emotioneel 

functioneren kan namelijk veranderen, naarmate de leerlingen ouder worden.  

Daarnaast hebben we te maken met leerlingaantallen. In een aantal groepen zitten te weinig 

leerlingen om er twee groepen van te maken. Er wordt dan gekozen voor een combinatiegroep. Bij de 

kleuters zijn we weer afhankelijk van de instroom. Komt er weinig instroom, dan zal er ook naar 

andere opties gekeken worden dan de vaste 0-1-2 combinatie. Allemaal zaken waar we als school 

rekening mee moeten houden. 

Deze keuzes worden allemaal uitvoerig besproken met de betrokken leerkrachten en onze KO’er. 

Samen proberen we een zo goed mogelijk plaatje te formeren waarbij alle leerlingen de begeleiding 

krijgen die ze nodig hebben. Soms kiest de school ook om een groep te husselen. 

Wat zijn de redenen om groepen te husselen? 

-We vinden het heel erg belangrijk dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Een 

gelijkmatige zorgverdeling tussen beide paralelgroepen is hierbij dus van belang. Is die zorgverdeling 

niet in balans, dan kunnen we ervoor kiezen deze groepen opnieuw in te delen.  

-Daarnaast vinden we het ook heel erg belangrijk dat we leerlingen voorbereiden op de maatschappij. 

In een veranderende wereld, waarin het ontwikkelen van vaardigheden steeds belangrijker wordt, 

vinden we het belangrijk dat kinderen, in een veilige omgeving uitgedaagd worden om nieuwe 

contacten aan te gaan.  

Ons doel is om “het rugzakje” van onze leerlingen, steeds meer gevuld te krijgen. Niet alleen met 

kennis, maar ook met vaardigheden. Vaardigheden die ze nu, maar ook op latere leeftijd heel vaak 

nodig zullen hebben. (samenwerken, doorzettingsvermogen, plannen, monitoren, flexibiliteit, 

zelfkennis enz.). Husselen kan hier mogelijk een bijdrage aan leveren. Kinderen worden in een veilige 

setting (vaak blijft een gedeelte van de oude groep bij elkaar) uitgedaagd om nieuwe contacten aan te 

gaan en om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. (flexibiliteit) 

-Wat ook belangrijk is dat leerlingen nieuwe kansen krijgen. Soms zitten leerlingen “vast” in een rol 

die ze vanuit eerdere jaren hebben gekregen. Hier kunnen ze moeilijk uitkomen in hun eigen groep. 

Husselen kan kinderen weer nieuwe kansen bieden.  

Ieder jaar opnieuw kijken we hoe we onze leerlingen het beste kunnen begeleiden. Het is dus ook 

geen vanzelfsprekendheid dat combinatiegroepen altijd in dezelfde setting bij elkaar blijven. Ook hier 
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kijken we ieder jaar weer opnieuw, naar wat de groep nodig heeft en hoe wij daar aan kunnen 

voldoen.  

Een proces waarin wij keuzes maken die in het belang zijn van de school, maar die wel het doel 

hebben dat onze leerlingen een optimale begeleiding krijgen.  Zoals al eerder beschreven zijn de 

leerkrachten nauw betrokken bij deze keuze. Zij kennen de leerlingen, de groep en de behoeften van 

de betreffende groep vaak het beste. 

Op woensdag 21 juni wordt de nieuwe groepsindeling voor het aankomende schooljaar bekend 

gemaakt. Hopelijk draagt bovenstaande uitleg bij aan een stukje begrip voor de door ons gemaakte 

keuzes. 

ZIEN 

Op onze school maken we gebruik van een sociaal emotioneel 

leerling volgsysteem. Dat volgsysteem heet:  ZIEN. (meer 

inhoudelijke informatie, achtergrondinformatie en de werkwijze 

vindt u op de volgende link: ZIEN  

Ieder jaar vullen de leerkrachten in de groepen 3 t/m 8 vragenlijsten in. De vragen 

hebben betrekking op de betrokkenheid en welbevinden van de kinderen en hun sociale 

vaardigheden. De vragenlijsten worden voor iedere leerling afzonderlijk ingevuld. De resultaten 

worden daarna besproken bij de groepsbesprekingen.  

 

Nieuw dit schooljaar, is de leerling vragenlijst.  

Deze vragenlijsten worden in dezelfde digitale omgeving ingevuld. Zo krijgen we in beeld hoe 

kinderen naar zichzelf en hun functioneren in de groep kijken.  

Deze lijsten gaan de komende weken in de groepen 5 t/m 8 ingevuld worden.  

Aankomend schooljaar gaan we ons hier met het team verder in verdiepen en delen we hierover ook 

meer info met u.  

 

Open school  

Gisteren hebben we weer een open school gehouden. Tussen 11.45 uur en 12.30 uur waren ouders 

en andere geïnteresseerden van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de school. In de 

groepen waren de resultaten te zien van het cultuurproject. (green screen bij de groepen 3-4, 

programmeren met een Bee-Bot bij de kleuters, fotografie bij de groepen 5 t/m 8). De resultaten zijn 

vastgelegd door onze “huisfotograaf” en zijn te bekijken via de volgende link: 

FOTO’S TENTOONSTELLING 

Schoolplein 

Zoals we eerder met u hebben gecommuniceerd zijn we van plan om het schoolplein en de 

leefomgeving rondom de school aan te pakken. Samen met de wijkraad en de gemeente. Deze 

partijen hebben we nodig om dit voor elkaar te krijgen. De financiële middelen die we vanuit onze 

stichting krijgen toebedeeld, zijn veel te minimaal om het schoolplein aan te pakken.  

Om een breed gedragen plan met de gemeente te overleggen, hebben we een korte vragenlijst 

samengesteld. Deze lijst is verspreid in de directe omgeving van de school en via onze website onder 

alle ouders.  

Graag vragen we even van uw tijd om hier uw mening over te geven. De vragenlijst is te bereiken via 

de volgende link:          

 Vragenlijst schoolplein 

Alvast bedankt voor uw medewerking!              

Team bs Schepelweyen 

 

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/wat-is-zien
https://myalbum.com/album/Eb7wMh743vFm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Td5INd9vb7S6TfRI1hLV8WrHnDanPKn4QKyXY3PYWuTeKA/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

12 juni    nafotografie 

14-15-16 juni   schoolkamp groepen 8 

21 juni    groep 1 tot en met 3 onderbouwdag Klimbim 

    Groepsindeling schooljaar 2017-2018 

 
 

GOED GEDAAN! 

OUDERBRIEF Goed Gedaan!!   Les 15 

 Van 6 t/m 16 juni  werken we met GOED GEDAAN! aan het thema “Ken jezelf”. 

Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, is het van belang dat kinderen leren nadenken over 

zichzelf. Er wordt stilgestaan bij de vragen: wat zie ik op tv? Wat vind ik leuk, wat eng? Wie vertel ik dat?  

In de klas komt het volgende aan de orde:  

 voor de bovenbouw: wat zijn mijn sterke/zwakke punten? En hoe ga ik om met  

   leeftijdgenoten, die een andere smaak en mening hebben dan ik? 

Tips voor thuis:  

 leer uw kind met mate te kijken en alleen naar programma´s, die de moeite waard zijn. 

 veel jonge kinderen begrijpen het verschil tussen “echt” en “fantasie” niet. 

 geef uw kind een compliment wanneer hij/zij op een goede manier met eigen emoties  

  omgaat of zich sociaal gedraagt. 

 help uw kind wanneer hij/zij nieuw gedrag wil aanleren. Schrijf het goede voornemen 

   officieel op en spreek iets leuks af als het een week lang lukt. 

  (een keer extra lang opblijven / toetje kiezen / samen een spelletje doen / samen een  

   film kijken) 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskOOuwJfUAhWF6RQKHX4sC9oQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/vrije-vector/familie-tv-kijken-cartoon_757123.htm&psig=AFQjCNFbHemmzYBZmGWcr_NkXjRrN6y93A&ust=1496229731140611


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFWEZIGEN 

Vrijdag 9 juni   Juf Petry    7B  Juf Nancy 

Woensdag 14 juni  Juf Petry   7B  Juf Nancy 

    Juf Ellen   1/2A  Meester Jos 

Vrijdag 16 juni   Juf Jantien   5A 

    Juf Petry   7B  Juf Nancy 

Maandag 19 juni  Juf Annemarie  3A 

Woensdag 21 juni  Juf Ellen   1/2A  Juf Helma 

    Juf Petry   7B  Juf Nancy 

Vrijdag 23 juni   Juf Petry   7B  Juf Nancy 

VERJAARDAGEN 

8 Eliza Bergerie (2008) 4A 

8 Fenne Borrenbergs (2009) 3B / 4B 

9 Ilse Hoeks (2008) 5B 

10 Mila Hoeks (2010) 3B / 4B 

10 Fleur Sweegers (2006) 7A 

11 Rik Waterreus (2011) 1/2C 

13 Luke Duizendstra (2009) 4A 

15 Mette de Bruin (2008) 5B 

15 Youri van Mierlo (2008) 5A 

15 Deveney Pérez Verdonk (2007) 6B 

17 Tom van den Berg (2007) 6A 

19 Zico Stevens (2008) 5B 

19 Bas Visser (2007) 6B 

22 Yara Bakermans (2009) 4A 

  

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 
 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 22 juni 2017 op de website. 

 

 


