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Indeling van de avond

- Toelichting op het aantal kinderen (Harrie)

- Keuze aanpassing (Anke en Noortje)

- Indeling van de kleutergroepen (A&N)

- Bezetting (A&N)

- Algemene vragen (leerkrachten) 

- Kindspecifieke vragen (leerkracht+IB)  

waarom, hoe, wat, wie, waar?



Reden van aanpassing

- Veel inschrijvingen; naast broertje/zusje ook eerste van 
gezin

- Moment van inschrijven vaak later dan voorheen (bv. niet 
meer op inschrijfochtend)

- Teldatum 2017: 246 kinderen. Teldatum 2018: 243. 
Stabiel; geen grote wijzigingen te voorzien

- Door tussentijdse aanmeldingen: huidige 3 kleutergroepen 
gaan ver over 30 kn. per groep

- Artikel ED vorige week

- Ouders willen kind in laten stromen direct na 4 jaar (ook 
op einde van schooljaar)



Per 29-1:

Groep i/1: 42

Groep 2: 41

Totaal: 83

Per groep: 27/28 kinderen

Per 31-3:

Groep i/1: 48

Groep 2:   41

Totaal:      89

Per groep: 29/30 kinderen

Per 13-6:

Groep i/1: 60

Groep 2:   41

Totaal:      101

Per groep: 33/34 kinderen

Zonder nog eventuele 

onbekende tussentijdse instroom.

Verhouding kinderen groep i/1 

ten opzichte van gr.2 = 60%



Hoe hier mee 

om te gaan?

Wetende dat:

- KCE in 2012 berekend is op krimp vanwege 

dalend geboorteaantal

- We al een 3e kleuterlokaal hebben ingericht

- Er krapte is op de arbeidsmarkt

- Zwangerschapsverlof juf Hanneke vd G met 

voorjaarsvakantie

- 3 bestaande kleutergroepen doorgroeien tot 

33/34 of meer.



Extra inzet dringend gewenst!

Uitgangpunten:

- Kwaliteit van onderwijs voor alle kleuters

- Met daarbij ook aandacht voor veiligheid en geborgenheid

- Instromers een goede start bieden

- Zoveel mogelijk dezelfde leerkracht(en) voor een groep

- Werken vanuit Dalton onderwijsconcept

- Elk kind heeft recht op (Dalton) onderwijs de dag
na 4 jaar worden

- Zorgvuldigheid gaat voor snelheid

Maar hoe vorm te geven?



Optie 1: Ondersteuning door 1 persoon voor 3 groepen

Voordelen:
- Groepen houden dezelfde samenstelling
- Enkele uren per dag meer handen in de klas of mogelijkheid tot splitsen van de 

groep
- Kinderen houden huidige leerkrachten
- Is evt inzetbaar voor 3 dagen 

Nadelen:
- Er is maar 1 extra leerkracht voor 3 groepen
- Lastig qua organisatie
- Complex afstemming behoefte kind en activiteiten
- Groepjes kinderen frequent uit de klas
- Onrust
- Grote groepen blijven



Optie 2: Formeren van een extra groep

Voordelen:

- Voor kinderen en leerkrachten een duidelijke structuur (na opstart)

- 4 kleinere kleutergroepen

- Minder verschillende leerkrachten voor 1 groep

Nadelen:

- Huidige groepsindeling wijzigt

- Welke ruimte is beschikbaar?

- Welke leerkracht is beschikbaar?

- Beschikbare en aan te schaffen materialen

- Financieel 



Verkenning extra groep

Stap 1

- Financieel

- College van Bestuur Kempenkind

- Personeel; leerkracht, geen onderwijsassistent



Verkenning extra groep

Stap 2

- Ruimte

- Materialen

- Welke groep?



Indeling van de groepen
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Groep 1/2 C

- Geen wijziging in huidige groep 1-2c. 

- Blijven in eigen lokaal

- Aantal kinderen blijft 26

- Zwangerschapsverlof juf Hanneke vd Graaf. 
Vervanging is geregeld: juf Jaimy.



Groep 1 A

- Instromers en groep 1 kinderen groep 1/2A wordt groep 1A

- Deze kinderen blijven in eigen lokaal

- Aantal kinderen bij start: 15. Groeien door tot 24/25

- Vaste leerkracht van ma- t/m do: juf Marieke



Groep 1 B

- Instromers en groep 1 kinderen groep 1/2B wordt groep 1B

- Deze kinderen blijven in eigen lokaal

- Aantal kinderen bij start: 15. Groeien door tot 24/25

- Vaste leerkracht van ma- t/m do: juf Loes



Groep 2

- Groep 2 kinderen uit groep 1/2 A en 1/2 B worden groep 2

- Lokaal ingericht op het kleuterleerplein inclusief de spreekkamer. 

- Aantal kinderen: 26 

- Leerkracht ma-di: juf Noortje. 
wo-do: juf Anke. 

(Op vrijdagmorgen blijft huidige indeling met juf Anke en juf Anja voor alle kinderen in groep 2)



Groep 1-2c

26 kl.

Juf Hanneke vdG

Juf Hanneke M

Groep 2

26 kl.

Juf Noortje

Juf Anke

Groep 1a

15 -24 kl.

Juf Marieke

Groep 1b

15 -24 kl.

Juf Loes

Samengevat:



Start maandag 18 februari

Vanaf 18 februari bent u van harte welkom om te 
komen kijken naar het nieuwe groep 2 lokaal.



Vragen?

Na gezamenlijke afsluiting mogelijkheid tot individuele 
vragen aan leerkracht(en), intern begeleider en directeur


