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• Samen met directie bespreekt het onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele hoe het 

formatieplaatje voor een komend jaar er uit ziet (de leerkrachten en de 

(combinatie)groepen worden verdeeld). Bij deze procedure proberen we alle voors en 

tegens mee te nemen en tot een verantwoord besluit te komen.  

• De MR wordt gevraagd advies uit te brengen n.a.v. het voorstel.  

• De definitieve groepsverdeling wordt door de directie vastgesteld.                                                                     

• Deze verdeling van groepen wordt aan de ouders bekend gemaakt. Hierin wordt 

vermeld hoe de groepen verdeeld zijn. Als het al bekend is wie voor welke groep komt 

worden de leerkrachten ook bekend gemaakt.    

• De leerkracht(en) waar de leerlingen bij in de groep zitten gaat (gaan) in overleg met 

de “nieuwe” leerkracht(en). Samen proberen ze tot een indeling van de leerlingen te 

komen.                       

• De volgende aspecten krijgen de aandacht:   

➢ Zorgleerlingen worden verdeeld over de groepen.   

➢ Evenredige verdeling van jongens en meisjes.   

➢ Broertjes en zusjes bij voorkeur niet bij elkaar in de groep.  

➢ Wat is het best passende voor de leerling, hoe wordt het best afgestemd op 

hem/haar.  

➢ Evenredige werkdrukverdeling tussen de leerkrachten.  

➢ Bijzondere, niet te voorziene omstandigheden. 

• De groepssplitsing wordt voorgelegd aan het onderwijsteam (inclusief directie). Zij 

controleren de lijst en kunnen met aanvullende informatie komen, zodat er wijzigingen 

doorgevoerd kunnen worden. Deze wijzigingen worden verwerkt door de betrokken 

leerkrachten en er wordt een definitieve lijst vastgesteld.  

• De ouders van de betreffende groep(en) worden uiterlijk 10 dagen voor het eind van 

het lopende schooljaar op de hoogte gebracht. 

• Over de groepssplitsing kan tot een week na verschijning met de directeur worden 

gesproken. Hoogstens in bijzondere gevallen wordt er afgeweken van de 

groepsindeling, maar in principe wordt er niet afgeweken van de vastgestelde lijst.          

• De uiteindelijke beslissing ligt bij het onderwijsteam.   

 


