
Procedure groepsindeling en groepsformatie.  

De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school 
worden afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen.  

Op RKBS De Kiem wordt in principe gewerkt in homogene groepen. Dat betekent dat 
kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk in hetzelfde leerjaar in dezelfde groep zitten. 
In de kleutergroepen is bewust gekozen voor een heterogene groepsopbouw. Omdat de 
school er naar streeft de groepen niet groter te laten zijn dan 30 leerlingen met een absoluut 
maximum van 35 kinderen zijn we gedwongen om zo nu en dan te kiezen voor 
combinatiegroepen. Bij de groepen groter dan 30 en voor combinatiegroepen proberen we 
extra ondersteuning te organiseren. Elke keer wanneer deze situatie zich voordoet moet 
worden afgewogen wat de meerwaarde van de grote enkelvoudige groep is ten opzichte van 
combinatiegroepen. 
Voor de individuele leerling en de leerlingen als groep, de leraren en de school is het van 
groot belang hoe de samenstelling van de groep is. Het betreft een complexe afweging 
waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Ouders mogen van de school verwachten dat de 
school zorgvuldig met de belangen van hun kind en die van de andere leerlingen omgaat en 
een goed onderbouwde beslissing neemt m.b.t. de groepsformatie en de groepsindeling. 
Ouders kunnen hun opmerkingen, verzoeken en adviezen over de groepsindeling kenbaar 
maken bij de directie. Wij luisteren naar de ouders en houden daar waar mogelijk rekening 
met de wensen. Wij kunnen niet garanderen aan alle wensen te kunnen voldoen omdat 
daarvoor de belangenafweging te complex is.  
 
Wij willen met de groepsindeling bereiken dat  

- er een positief groepsklimaat ontstaat waarin kinderen met en van elkaar leren 
en tot ontwikkeling komen. 

- er een evenredige verdeling is van de kansen voor de kinderen en het werk voor 
de leerkrachten. Daarmee willen wij voorkomen dat ‘het toeval’ bepaalt dat er in 
1 groep veel en in een parallelgroep weinig ‘zorgkinderen’ zitten. 

 
Tijdspad groepsindeling; (afhankelijk van de start van de zomervakantie wordt het 
tijdschema per jaar vastgesteld)  

- half april /begin mei (op grond van tijdige formatietoewijzing van SSBA) 
vaststellen van de groepen. 

- voor 15 mei vaststellen van de formatie samen met de MR 
- per 01 juni het aantal groepen communiceren aan de ouders via de weekbrief 
- van begin tot half juni leerlingen indelen door leerkrachten in groepen 
- half juni nieuwe groepsindeling incl. leerlingen vaststellen in het team  
- uiterlijk drie weken voor de zomervakantie op de vrijdag worden de ouders in de 

ochtend per nieuwsbrief op de hoogte gesteld in welke groep zijn of haar kind zit 
en bij welke leerkracht. De kinderen worden dezelfde dag in de ochtend op de 
hoogte gebracht door de leerkrachten. 

- De ouders hebben 1 week na bekendmaking tijd om uitleg te vragen bij de 
directie. Beargumenteerde verzoeken om kinderen niet in een bepaalde groep te 
plaatsen, worden alleen bij hoge uitzondering na overleg met alle betrokkenen 
gehonoreerd. Dit gebeurt binnen twee weken na bekendmaking.  
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