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“Structureel herverdelen van groepen” 
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Inleiding 

 

De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt 

hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze omgeving zorgt ervoor dat de 

leerlingen goed kunnen leren. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt en protocollen 

opgesteld om hier vorm aan te geven. Onze visie op de sociale omgang hebben wij als 

volgt omschreven:  

 Wij bieden een sociaal veilige leeromgeving, waarin iedereen zich gezien, gehoord 

en geliefd voelt, plezier heeft in leren, verantwoordelijkheid draagt voor gedrag en 

ontwikkeling.  

 Ieder kind is uniek.  

 Wij gaan respectvol met elkaar om.  

 Wij bieden extra aandacht aan onze kwetsbare leerlingen op sociaal-emotioneel 

gebied.  

 Ons doel is de ontwikkeling van zelfbewuste en respectvolle mensen. 

Om deze doelen te bereiken zijn wij telkens op zoek naar nieuwe mogelijkheden en 

kansen. Een van de mogelijkheden is het structureel herverdelen van de groepen.  

De afgelopen jaren werd met enige regelmaat gediscussieerd over wenselijkheid en 

haalbaarheid van het structureel en meermalen herverdelen van leerlingen tijdens hun 

basisschooltijd. In de huidige situatie worden leerlingen van de groepen 2 herverdeeld 

over verschillende groepen 3. Met dit beleidsplan wil de Godelindeschool komen tot een 

structureel beleid waarbij de leerlingen op een ander moment in hun schooltijd nogmaals 

in een andere groepssamenstelling worden geplaatst.  

In dit plan worden de doelen beschreven, de achtergrond en het traject voor de 

invoering. Tot slot is de procedure uitgewerkt om op een zorgvuldige wijze de nieuwe 

groepen samen te stellen. 

 

Visie en missie 

 

Het basisonderwijs heeft als kerntaak het les geven aan leerlingen van 4 tot en met 12 

jaar. Dit wil zeggen: Het door middel van systematische instructie bepaalde kennis en 

vaardigheden overdragen. Wil een school succesvol zijn in dit opzicht, dan zal zij 

condities moet creëren waarbinnen leerlingen gemotiveerd zijn kennis op te doen en de 

passende houding hebben om te participeren in de (school)gemeenschap.  

 

Daarnaast is de school op een bredere manier een voorbereiding op maatschappelijke 

deelname. Leerlingen doen niet alleen kennis op, maar leren ook vaardigheden zoals 

samenwerken, zich houden aan regels, rekening houden met anderen en initiatief 

nemen. Er is een ondersteunend schoolklimaat nodig om leerprestaties te bevorderen.  

 

De Godelindeschool wil dan ook een school zijn waar leerlingen, ouders en medewerkers 

zich veilig voelen. Wij stellen de ontplooiing van elk kind centraal, opdat het in staat is 

een eigen plek in de maatschappij te verwerven.  

 

Ons motto is: “Ontdekken Leren Excelleren.” Ons onderwijs is gericht op een brede 

ontwikkeling; cognitief, sociaal en creatief. Wij bieden een rijke leeromgeving waarbinnen 

aandacht is voor verschillende onderwijsbehoeften. Dit betekent dat er gekeken wordt 

naar de mogelijkheden van een kind. Wij werken doelgericht aan kennis, vaardigheden 

en attitude. 
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Leren gebeurt in een sociaal veilige omgeving waarin iedereen zich gezien, gehoord en 

geliefd voelt. Wij werken bewust aan een positief leer- en werkklimaat. Wij zetten ons in 

om de kinderen gemotiveerd en met plezier te laten leren. Wij werken aan 

zelfstandigheid, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen krijgen de 

ruimte om hun talenten te ontdekken en te benutten, om op die manier te excelleren. 

 

 

Doelstelling 

 

Aansluitend bij de visie en missie van de Godelindeschool wordt de volgende doelstelling 

ten aanzien van structureel herverdelen geformuleerd: 

 

Door groepen leerlingen structureel te herverdelen willen we het welbevinden van de 

leerlingen en de betrokken groepen bevorderen, waardoor een beter leerklimaat 

ontstaat.  

 

Structureel herverdelen van groepen bevordert:  

1. De sociaal-emotionele vaardigheden van onze leerlingen.  

Vaste rollen in de groepsdynamiek worden doorbroken. Leerlingen krijgen de kans 

andere leeftijdsgenoten (beter) te leren kennen en nieuwe vriendschappen aan te 

gaan. Nieuwe groepscombinaties lokken nieuwe uitdagingen uit. Voor leerlingen 

die tussentijds instromen of doubleren zien wij goede integratiemogelijkheden in 

de groep.  

 

2. De samenwerking tussen leerlingen op cognitief en organisatorisch gebied.  

Naast de mogelijkheid nieuwe vriendschappen aan te gaan, worden leerlingen ook 

gestimuleerd om te leren samenwerken met andere leerlingen. Op cognitief 

gebied ontstaat de mogelijkheid dat een leerling wordt gestimuleerd en 

uitgedaagd door leerlingen met specifieke vaardigheden en kwaliteiten. Op 

organisatorisch gebied kan groep-overstijgende samenwerking bevorderd worden.  

 

3. De balans in de groep.  

Door tussentijdse in- en uitstroom kan een disbalans ontstaan in de groep. Bij 

structurele herverdeling kan de balans van de groep hersteld worden. Hierbij kan 

gedacht worden aan aantallen, verdeling jongens/meisjes en aantal leerlingen met 

speciale onderwijsbehoeften. Onevenwichtige samenstelling van groepen kan 

worden hersteld.  

 

Samenhang 

 

Voor al onze activiteiten en handelingen staan onze visie en missie centraal. Onze 

doelstellingen ten aanzien van structureel herverdelen vloeien hier dan ook uit voort. 

Het herverdelen draagt mede bij aan het behalen van de genoemde doelstellingen, 

samen met een groot aantal andere activiteiten en handelingen die de sociaal emotionele 

ontwikkeling bevordert en ondersteunt. Een overzicht wordt in het protocol verder 

uitgewerkt. Rust, veiligheid en balans in de groepen zijn een voorwaarde om te komen 

tot een optimale cognitieve ontwikkeling. Alleen dan kan een leerling tot leren en 

ontwikkeling van talenten komen.  

 

 

Invoering en praktische uitwerking 

 

Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zal het beleid ten aanzien van het structureel 

herverdelen worden ingevoerd. De leerlingen zullen twee maal gedurende hun 

schoolloopbaan worden herverdeeld. Genoemde herverdeling zal plaats vinden in de 

leerjaren 2 (naar 3) en 5 (naar 6). 
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De keuze voor het tweemaal wisselen is gemaakt op basis van de hieronder genoemde 

argumenten. Deze argumenten zijn mede tot stand gekomen dankzij de input van  

- ouders (via klankbord, werkgroep en individuele reacties)  

- leerkrachten tijdens teamoverleg 

- leerlingen van de groepen 8 

- ervaringen van andere scholen 

 

Argumenten: 

- De groepen leerlingen blijven op deze manier gedurende een periode van 

minimaal twee (kleuterperiode) en drie jaar bij elkaar. Gedurende deze periode 

kunnen de leerlingen een band met elkaar opbouwen. Bij herverdeling na twee of 

drie jaar is er voldoende basis om ook ‘oude vriendschappen’ op het plein en 

buiten school te onderhouden, indien daar behoefte aan is. 

- Een nieuwe groep doorloopt in ongeveer vier maanden de verschillende fasen van 

groepsvorming. Daarna kan dan nog ongeveer tweeënhalf jaar genoten worden 

van een stabiele situatie in de groep.  

- Op de Godelindeschool is de overgang van groep 5 naar groep 6 tevens de 

overgang van middenbouw naar bovenbouw. In de huidige situatie is bovendien 

sprake van een fysieke overgang naar de dependance. 

- Vanuit de ontwikkelingspsychologie wordt duidelijk dat een kind in de leeftijd van 

ongeveer 9 jaar een nieuw ik-besef doormaakt. Dit wordt ook aangeduid met 

prepuberteit. Kinderen van deze leeftijd nemen meer afstand tot hun 

leeftijdsgenoten, gaan nieuwe vriendschappen aan en hebben meer oog voor 

individuele verschillen. Herverdeling op deze leeftijd is dan ook een goed moment 

om de kinderen deze mogelijkheden te bieden.  

 

De samenstelling van de nieuwe parallelgroepen vindt zorgvuldig plaats, volgens een 

afgesproken tijdsplanning. Bij de herverdeling wordt rekening gehouden met: 

 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (intrinsiek) 

De ontwikkeling van de individuele leerlingen ten aanzien van hun gedrag en 

vaardigheden ten opzichte van de medemens en kennis van omgangsregels en 

relaties tussen mensen zijn een belangrijk gegeven.  

 

 Sociale contacten onderling (extrinsiek) 

Hierbij wordt gekeken naar vriendschappen en samenwerking. Het is van belang 

dat groepjes leerlingen goed kunnen 

- samenspelen, bv tijdens vrij buiten en binnen spel 

- samenwerken, bv tijdens groepsopdrachten  

- samen leren, bv elkaar helpen bij een verwerkingsopdracht. 

Voorkeuren kunnen verschillen afhankelijk van de verschillende activiteiten.  

Twee maal per schooljaar wordt in elke groep een sociogram afgenomen. Samen 

met  de observaties van de leerkracht(en) worden deze gegevens meegenomen in 

de overwegingen. We streven er naar dat elke leerling in elk geval met ėėn 

vriendje/vriendinnetje in de nieuwe groep geplaatst wordt. 

 

 Leerniveau en onderwijsbehoeften 

In elke jaargroep gaan we globaal uit van drie leerniveaus; 

- basis-groep: hierin wordt de leerstof aangeboden die alle kinderen moeten 

beheersen met de bijbehorende verwerkingsopdrachten. 

- weer-groep: kinderen die in deze groep zitten krijgen de leerstof extra en/of 

op een andere manier aangeboden. 

- meer-groep: kinderen in deze groep krijgen korter uitleg en/of opdrachten die 

dieper op de basisstof ingaan. 

We streven naar een evenwichtige verdeling van deze niveaus per groep. 
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 Extra ondersteuningsbehoeften 

Hierbij kan gedacht worden aan extra ondersteuning in het kader van dyslexie, 

lichamelijke handicaps en (gediagnostiseerde) stoornissen. Leerlingen ontvangen 

aangepaste instructie en/of verwerkingsopdrachten in of buiten de groep. 

Een sterke concentratie per speciale behoefte en per groep is niet wenselijk. 

 

 Aantallen 

Hierbij kijken we naar totale groepsgrootte, doublures en aantallen 

jongens/meisjes en vroege/late leerlingen. 

 

 Evenredige verdeling 

We streven naar een evenredige verdeling van elke parallelgroep, waarbij in elke 

nieuw te vormen groep ongeveer even veel leerlingen uit de vorige groep zullen 

worden geplaatst. 

 

De interne procedure wordt gecoördineerd door de betreffende bouwcoördinator. Bij het 

overleg over de samenstelling van de nieuwe parallelgroepen zijn in elk geval de IB-er en 

leerkrachten betrokken die de groepen in het huidige schooljaar begeleiden en zo 

mogelijk ook de leerkrachten die de groepen in het nieuwe schooljaar zullen begeleiden.  

 

Het advies wordt door de bouwcoördinator ter besluitvorming voorgelegd aan de directie. 

 

Uitgangspunt is dat een groep/leerjaar maximaal 2x per schoolloopbaan herverdeeld 

wordt. Mocht herverdeling van leerlingen van een leerjaar (bv onder druk van terugloop 

van het aantal leerlingen) noodzakelijk zijn, dan gelden daarbij eveneens de in dit 

beleidsplan genoemde uitgangpunten en afspraken. In dergelijke gevallen zal de MR om 

advies gevraagd worden. 

 

Indien er sprake is van een zwaarwegende reden die herverdelen in een bepaald jaar 

onwenselijk maakt, bv als een groep in een eerder jaar al herverdeeld is, zal de directie 

besluiten dat jaar niet tot herverdelen over te gaan.  

 

 

Procedure-schema 

 

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de stappen die leiden tot een 

weloverwogen herverdeling van leerlingen. Het schema wordt verder uitgewerkt in het 

protocol.  

 

Wij verstaan onder: 

 Schoolniveau: onderwerpen en personen die de hele schoolorganisatie betreffen. 

 Parallelniveau: onderwerpen en personen die de parallelgroepen betreffen (bv alle 

gr. 5) 

 Groepsniveau: onderwerpen en personen die de individuele groep betreffen (bv 

gr. 5a) 

 

FASE I 

SCHOOLNIVEAU  

STAP 1 

april 

Informeren van betrokken medewerkers over 

tijdpad en te ondernemen acties  

bouwcoördinator 

STAP 2 

april 

Informeren van alle medewerkers in de 

“mededelingen” 

management team 

STAP 3 

april 

Informeren van betrokken ouder(s)/verzorgers 

middels een brief (via Parnassys) 

management team 

STAP 4 

april 

Informeren van leerlingen van de groepen 5 

(mondeling)  

Leerkracht(en) 

FASE II 
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PARALLELNIVEAU  

STAP 5 

april 

Voorbereiding dmv toelichting op het protocol 

en maken van afspraken 

bouwcoördinator 

leerkrachten 

STAP 6 

april 

Voorbereiding en organisatie van de eerste 

bijeenkomst met betrokken leerkrachten 

bouwcoördinator 

FASE III 

GROEPSNIVEAU  

STAP 7 

 

mei 

Verzamelen van relevante informatie 

(observaties, sociogram, input van IB ivm 

specifieke onderwijsbehoefte) 

Leerkrachten / intern 

begeleider 

 Verzamelen van input van leerlingen  

(alleen bij overgang van 5 naar 6) 

Leerkrachten / 

leerlingen / ouders 

STAP 8 

mei 

Verwerken tot een concept verdeling per groep Leerkrachten / intern 

begeleider 

STAP 9 

 

mei 

1e overleg: bespreken van het eerste concept 

op basis van argumenten 

bouwcoördinator 

betrokken leerkrachten  

en intern begeleider 

STAP 10 

 

mei 

2e overleg: bespreken van verdeling en 

eventuele aanpassing op basis van argumenten 

bouwcoördinator 

betrokken leerkrachten 

en intern begeleider 

STAP 11 

 

mei 

3e overleg (eventueel)  bouwcoördinator 

betrokken leerkrachten 

en intern begeleider 

FASE IV 

SCHOOLNIVEAU 

STAP 12 

mei 

Voorstel definitieve verdeling voorleggen aan 

directie 

bouwcoördinator 

STAP 13 

mei 

Besluitvorming  management team / 

directeur 

STAP 14 

begin juni 

Informeren van de betrokken ouders middels 

een brief 

management team 

STAP 15 

juni 

Inplannen van een kennismakingsmoment voor 

de zomervakantie 

bouwcoördinatoren 

STAP 16 

Aug / sept 

Inplannen van groepsvormende activiteiten in 

alle groepen 

leerkrachten 

 

 

 

Communicatie 

 

Het beleid en uitvoering zullen vroegtijdig aan alle betrokkenen, ouders, leerlingen en 

medewerkers, worden gecommuniceerd. Doel, criteria en procedure dienen hierin helder 

en duidelijk verwoord te zijn. Het beleid zal tevens worden opgenomen in de schoolgids 

en het schoolplan. 

 

De ouders van leerlingen die het betreft, worden van de definitieve indeling uiterlijk vier 

weken voor de zomervakantie schriftelijk op de hoogte gesteld. In zeer uitzonderlijke 

situaties, en in het belang van het kind, kunnen ouders een gemotiveerd verzoek tot 

heroverweging bij de directie indienen.  

 

Een uitgewerkt communicatieplan is opgenomen in het protocol. 
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Evaluatie 

  

Jaarlijks wordt in november de procedure geëvalueerd met betrokken leerkrachten en 

intern begeleiders. De opmerkingen, adviezen en mogelijke aanpassingen van het beleid 

en/of protocol worden ter advisering aan de MR voorgelegd. 
 

Klachtenprocedure 

Op genoemd beleid is de klachtenprocedure van toepassing. Voor een beschrijving en 

routing verwijzen we naar de schoolgids, hoofdstuk 8.4 pagina 24. 

 

 

Getekend voor akkoord: 

 

 

Namens de MR      Namens de Directie 

 

 

 

 

 

Datum:       Datum: 

Naam:        Naam: 


