
Protocol Groepsindeling                   

Mgr. Bekkersschool – Prins Bernhardlaan 87 – 9641 LT  Veendam 

 

Op de Mgr.Bekkersschool hanteren wij een protocol groepsindeling. 

Dit protocol is op  9-12-2014 vastgesteld door het team. 

 

Criteria 

 Evenredige verdeling van het aantal kinderen per groep 

 Evenredige verdeling van het aantal jongens en meisjes 

 Evenredige verdeling van het aantal kinderen dat bijzondere zorg behoeft 

 Evenredige verdeling van het aantal kinderen dat een natuurlijke leidersrol pakt 

in de groep 

 Evenredige verdeling van allochtone en autochtone kinderen  

 Evenwichtige groepssamenstelling wat betreft niveau van de kinderen. 

 Sociale relaties tussen kinderen 

 Relevante informatie van ouders 

 Geen broertjes/zusjes bij elkaar in de groep, tenzij er pedagogische argumenten 

zijn om dit wel te doen. 

 

Procedure 

1. Leerkrachten maken een groepsindeling. Voor het vergaren van informatie voor 

de groepsindeling wordt gekeken naar alle onderdelen van het 

leerlingenvolgsysteem: de toetsgegevens, onderwijskundige rapporten, 

observatieverslagen en informatie van ouders (verslagen contactavonden, 

rapportbesprekingen en andere informatie van ouders, die relevant is voor de 

groepsindeling). Voor leerkrachten bestaat de mogelijkheid om de kinderen te 

vragen naar hun voorkeur waar het gaat om vriendjes en vriendinnetjes. 

2. De concept groepsindeling wordt besproken met de Intern Begeleider 

3. De directeur controleert of de afgesproken criteria zijn gehanteerd bij de 

groepsindeling 

4. Ouders en kinderen krijgen de groepsindeling. De groepsindeling wordt eerst 

mondeling in de klas aan de kinderen verteld door de eigen leerkracht 

5. Ouders hebben een week de tijd om bezwaar in te dienen. Dit dient schriftelijk 

te gebeuren gericht aan de directie.  

6. De directie bekijkt de argumenten van de ouders en heeft hierover overleg met 

de leerkrachten en intern begeleider.  

7. Uiteindelijk beslist de directie in welke groep een kind komt. De ouders krijgen 

de beslissing van de directeur, minimaal drie dagen voor de introductiemiddag, 

schriftelijk toegestuurd.   

8. Alle ouders en leerkrachten, dus niet alleen de ouders, die een bezwaarschrift 

hebben ingediend, krijgen de definitieve groepsindeling. 
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Tijdpad 

 

 Apr/mei (afhankelijk van de lengte van het schooljaar) : 

eerste screening door leerkrachten van de huidige groepen en bespreking in een 

bouwvergadering. 

Mei/juni : 

maken groepsindeling conform bovenstaande procedure. 

Uiterlijk 2 weken voor de introductiedag in de nieuwe groep: 

De leerkracht van de huidige groep bespreekt de nieuwe groepsindeling met de kinderen 

en de indeling gaat mee naar de ouders (stap 4 van de procedure). De overige stappen 

kunnen hierna gevolgd worden, zodat op de introductiedag de definitieve groepsindeling 

bij alle partijen (kinderen, ouders en leerkrachten) bekend is. 

 


