
  

Welkom 
Op de informatieavond 

‘Visie op groepering’ 



  

Programma 
 

20.00 - 20.30    informeren over visie en uitwerking 

20.30 - 21.00    informeel napraten, delen, vragen 

21.00 - 21.30    centraal delen en afsluiten 

 



  

Onderwijs in 2032 
 

http://onsonderwijs2032.nl/touchcast/  

 

http://onsonderwijs2032.nl/touchcast/
http://onsonderwijs2032.nl/touchcast/
http://onsonderwijs2032.nl/touchcast/


  

We leiden kinderen op voor beroepen  
die nu nog niet bestaan 
  
Beroepen die er de afgelopen 10 jaar  

bijgekomen zijn: 

- Bitcoin handelaar 

- Drone operator 

- Vlogger 

- iPhone glazenmaker 

- Draagdoekconsulent 

- 3D printspecialist 

- Moleculair kok 

- Crowdfunding specialist 

- Scrum master 

 



  

Wat is goed onderwijs? 
 

- Rekening houden met verschillen in:  

  aanleg - intelligentie - tempo - interesse 

- Kinderen leren van elkaar 

- Talenten ontwikkelen 

 

- Kinderen leren veel (naar hun mogelijkheden) 

- Kinderen leren leren (een leven lang) 

- Kinderen leren feiten - vaardigheden - inzichten 

- Kinderen leren kiezen en flexibel zijn 

- Kinderen leren reflecteren 



  

Visie op leren  
 

- Onderwijs op maat  

- Zelfstandig en actief leren  

- Aandacht voor creativiteit en experimenteren 

 

 

 

 

 

Heterogeen waar het kan,  

homogeen waar het moet 

 

Visie op groepering  



  

Vanuit perspectief van de kinderen 
 
Vanuit didactische en onderwijskundig perspectief 
 
Vanuit perspectief van de leerkracht 
 
Vanuit perspectief van de samenleving 



  

Leerlingaantal per groep schooljaar 2016-2017 
 

Groep 3  38  

Groep 4  41 

Groep 5  47 

Groep 6  26 + 13 = 39 

Groep 7  29 + 16 = 45 

Groep 8   45 

 

 

 

 

Leerplein 1-2    90  3 basisgroepen 

Leerplein 3-4  79  3 basisgroepen 

Leerplein 5-6  86  3 basisgroepen 

Leerplein 7-8  90  3 basisgroepen 

 

Leerlingaantal per leerplein schooljaar 2016-2017 



  

Organisatorische argumenten 
 

- Ervaringen leerplein 1-2 en 3-4 

 

- Alleen homogene groepen is niet betaalbaar  
(of er moet ergens in de school basisgroepen 
van 40 geformeerd worden) 

 

- Zo veel mogelijk homogene groepen betekent  
meerdere combinatieklassen 

 

- Een leerplein met 80-100 kinderen betekent  
stabiliteit in de organisatie, altijd 3 basisgroepen 
- een team dat samen verantwoordelijk is 

 

- Dit geeft de urgentie aan om het nu te doen 

 



  

Concreet in schooljaar 2016-2017 
 

- We formeren per leerplein 3 heterogene basisgroepen 

 

 

 

 

 

 

- Per leerplein is er ondersteuning mogelijk van een 
onderwijsassistent 

 

1-2 1-2 1-2 

3-4 3-4 3-4 

5-6 5-6 5-6 

7-8 7-8 7-8 



  

Procedure samenstelling groepen 
 

Hoe basisgroepen samenstellen: 

Alle kinderen groep 5 t/m 7 opnieuw indelen 

- Inbreng kinderen:   sociogram 

- Inbreng ouders:    2 vriendjes / vriendinnetjes aangeven 

- Inbreng leerkrachten:  observaties / kennis over het kind 

 

Doel: Samenstelling evenwichtig  

(j/m, onderwijsbehoefte, dynamiek, …) 

 

In principe blijft de jaargroep  

van de basisgroep bij elkaar 



  

Aandachtspunten 
 

- Team op het leerplein samen verantwoordelijkheid 

- Continuïteit in groep gerelateerde activiteiten  
houden we in 2016-2017 in stand 

- Zorgvuldige invoering 

- Ouders op de hoogte houden en betrekken bij het proces 
(dialoogavond, kijkochtend, website, monitoring) 

 



  

Hoe organiseren wij dat? 
 
- Leerkrachten en ondersteuners werken meer met elkaar samen 

en zijn samen verantwoordelijk 

- Taken en rollen worden verdeeld 

- Mogelijkheden om te werken met specialismes 

- Leren van en met elkaar 

- Groot waar het kan, klein waar het moet 

- Van mijn klas  onze kinderen 

- Rijke uitdagende leeromgeving 

- Gebruik maken van zelfstandigheid van kinderen 

- Vele groeperingsvormen 

- Meer onderwijs op maat 

 



  

Hoe ziet een dag er op onze school uit? 
 
Onderbouw 

 Maandag 

08.20- 08.45 uur Inloop   

08.45- 09.15 uur Basisgroep Inpassen kring en instructie gr 3/4 

09.15- 10.00 uur Speel/werkblok   

10.00- 10.30 uur pauze Eten/ drinken en buitenspelen gr 3/4 

10.30- 11.30 uur Speel/werkblok Inclusief instructie gr 3/4 

11.30- 12.00 uur Basisgroep Inpassen reflectie 

      

13.15- 14.00 uur Speel/werkblok   

14.00- 14.45 uur Speel/werkblok   

14.45- 15.15 uur basisgroep Inpassen reflectie 

      



  

Hoe ziet een dag er op onze school uit? 
 

Bovenbouw 

 Maandag 

08.20- 08.45 uur Inloop Basisgroep: weektaak 

08.45- 10.00 uur Werkblok 1   

10.00- 10.45 uur Pauze 

Basisgroeptijd 

Basisgroeptijd/eten-drinken/buitenspelen 

10.45- 11.45 uur Werkblok 2   

11.45- 12.00 uur Evaluatie Basisgroep 

      

13.05- 13.30 uur Inloop Basisgroep: weektaak 

13.30- 14.15 uur Werkblok 3   

14.15- 15.05 uur Werkblok 4   

15.05- 15.15 uur Evaluatie Basisgroep: evaluatie/weektaak/opruimen 



  

Wat zeggen de kinderen? 
 

‘Ik vind het fijn om met andere kinderen samen te werken.’  

 

‘Ik vind het goed om ook van andere leerkrachten les te krijgen.’  

 

‘Ik vind het fijn om niet de hele dag op één plek te hoeven zitten.’  

 



  

Dank voor uw aandacht 
en wel thuis. 


