
 
 
Aan: alle ouders/verzorgers 
Betreft: groepsindeling voor schooljaar 2016-2017 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Zoals u zult begrijpen zijn we momenteel hard bezig om de organisatie voor komend schooljaar tijdig op orde 
te hebben, zodat we na de zomervakantie goed kunnen starten. 
 
Het belangrijkste daarbij is, dat we een goede indeling van de groepen maken. De nieuwe leerlingen die in de 
groepen 1-2 instromen worden door de leerkrachten ingedeeld en de leerlingen van de groepen 7, 7-8 en 8 
blijven in de groep waarin ze nu zitten.  
De indeling van de leerlingen in de groepen 3, 3-4, 4, 5A en 5B gaat veranderen. Ook voor groep 6 wordt het 
anders, alle leerlingen komen daar in één groep bij elkaar. 
 

Groep  Aantal leerlingen 

  

Groep 1-2A 21 (begin van het schooljaar) 

Groep 1-2B 16 (begin van het schooljaar) 

Groep 1-2C 22 (begin van het schooljaar) 

Groep 3 20 

Groep 3-4 20 

Groep 4 20 

Groep 5A 21 

Groep 5B 21 

Groep 6 29 

Groep 7 24 

Groep 7-8 22 

Groep 8 24 

  

 
Voor het realiseren van een nieuwe groep hebben we op school criteria vastgesteld: 

- De verdeling van de zorg over de verschillende groepen, zodat deze zo gelijk mogelijk over de groepen 
verdeeld is; 

- De vriendschappen en sociale contacten die er in de groep zijn; 
- De verhouding tussen jongens en meisjes willen we zo gelijk mogelijk houden. 

 
Daar waar het gaat om vriendschappen en sociale contacten tussen leerlingen willen we de kinderen en 
natuurlijk u als ouder betrekken. 
Graag willen we van u en uw kind weten met welke andere kinderen uw kind graag speelt EN kan 
samenwerken. 
 
Wij verzoeken u daarom om op bijgaande brief MINIMAAL 3 namen op te schrijven, met wie uw kind graag 
speelt en goed samen kan werken. Natuurlijk mogen dit ook kinderen uit een andere groep zijn. Wanneer u 
minder namen opgeeft, wordt het voor ons lastig om iedereen aan een vriendje/vriendinnetje te koppelen. 
 
Wilt u de brief met namen UITERLIJK donderdag 30 juni inleveren bij de leerkracht van uw kind, dan kunnen we 
op de studiedag van 1 juli hiermee aan de slag. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet,  
Eric de Brouwer 



 
 
 

LET OP: DEZE BRIEF IS ALLEEN VOOR DE LEERLINGEN DIE NU IN 
GROEP 2, 3 EN 4 ZITTEN! 
 
Naam leerling: 
 
Groep: 
 
 
Speelt graag en werkt graag samen met (MINIMAAL 3 namen 
noteren): 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 


