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HEKSENKETEL GROEPSINDELING 2017 - 2018
1
EEN TIJDELIJK “NIEUW BLAD”
Beste ouders;
Zoals elk jaar willen we u graag tijdig en geregeld informeren over de nieuwe groepsindeling.
Om dit beter herkenbaar te houden doen we dat in enkele speciale Heksenketels met de naam
“Heksenketel Groepsindeling 2017 – 2018”.
Er zullen, afhankelijk van de vorderingen enkele uitgaven komen. Nu dus de eerste in deze serie! In
voorgaande jaren stond deze informatie als losse stukjes in de gewone Heksenketel of in een aparte
mail. We hopen op deze manier dat de informatie over de nieuwe groepsindeling meer herkenbaar
is voor iedereen.

GROEPSINDELING
Hoe komt een groepsindeling tot stand?
De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Voor het kind en de andere kinderen, de leraren en de
school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin het kind geplaatst wordt. Het
betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen.
Op Burgst is voor de groepsindeling van komend schooljaar een werkgroep opgestart, de commissie
groepsindeling 2017- 2018. Deze werkgroep bestaat uit de directeur, de locatieleiders, leden van het
zorgteam, leerkrachten en een afvaardiging van de MR (zowel ouders als leerkrachten).
In de werkgroep wordt er gekeken naar mogelijke groepsverdelingen. Nadat de keuze gemaakt is
voor de meest gewenste optie wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de
Medezeggenschapsraad. Hierna volgt de bekendmaking van de definitieve groepsverdeling en
indeling van de leerlingen aan de ouders.

CRITERIA
Taak van de werkgroep is om een groepsindeling samen te stellen die voldoet aan een aantal criteria.
Opdracht is om een groepsindeling te maken die in onderwijskundig, organisatorisch en financieel
opzicht het meest optimaal is. De werkgroep moet daarbij zorgvuldig over alle opties nadenken en
besluiten weloverwogen nemen.
Het kan in bepaalde situaties noodzakelijk zijn een groep te splitsen of groepen samen te voegen.
Daarvoor zijn criteria met als doel de belangen van alle kinderen zoveel mogelijk te waarborgen.
We zullen deze criteria uiteraard bekend maken zodra dit speelt.

TIJDPAD
De Werkgroep heeft inmiddels twee verkennende bijeenkomsten gehad waarbij alle mogelijke opties
besproken zijn met de voor- en nadelen. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt.
We komen hier in een volgende uitgave graag op terug. We gaan de momenten waarop u informatie
van ons kunt verwachten zo spoedig mogelijk meedelen.

