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Betreft: samenstelling groepen 2020-2021 
 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Zoals u weet is o.b.s. De Voorpoort een kleinere en hechte school. De instroom van kinderen is 
momenteel stabiel. Wel gaat er nog een iets grotere groep kinderen de school verlaten. Op basis van 
het huidige en te verwachten leerlingenaantal krijgen wij op de Voorpoort personeel toegewezen.  
 
Voor De Voorpoort houdt dit in dat we vanaf de zomervakantie terug gaan naar drie groepen. Wij 
beseffen natuurlijk dat dit wel een verandering is waar u als ouders, maar ook waar de kinderen aan 
moeten wennen. Wat voor ons van belang is; wij willen de onderwijskwaliteit waarborgen. Met het 
plan zoals we in deze brief weergeven kunnen we dat. Onderstaand vindt u de opzet zoals we het 
nieuwe schooljaar gaan werken.  
 

 
 
U ziet dat juf Silvia niet in dit overzicht is opgenomen. Zij gaat het komende jaar weer aan de slag op 
de Aremberg. Ook meester Kevin staat niet in dit overzicht. Hij heeft een baan voor 5 dagen 
aangeboden gekregen bij school B in Steenwijk. Nieuw is de naam van juf Aniek. Zij komt over van de 
Aremberg en heeft de nodige ervaring in combinatiegroepen. Juf Aniek zal gaan samenwerken met 
juf Helma. Juf Aniek zal ook samen met juf Frederica de diverse groepen ondersteunen waarbij het 
opsplitsen van de groepen ook mogelijk is. Wat goed is om te weten: wij hopen en verwachten dat 
het medische traject rondom juf Frederica na de zomervakantie afgerond is. Mocht dit niet zo zijn 
dan zal zij vervangen worden. Naast de ondersteuning van juf Frederica en juf Aniek zal ook juf Sanne 
kinderen ondersteunen. Dit zal in kleine groepjes of individueel zijn. Juf Esther zal ook komend jaar 
op de Voorpoort werken als intern begeleider.  
 
Wij hebben onder andere gekeken naar een verdeling van een evenredig leerlingenaantal. Elk 
schooljaar zullen wij onderzoeken wat de meest wenselijke en handige combinatie van groepen is. 
Voor komend schooljaar zien we de volgende voordelen en ook voorwaarden waar aan voldaan moet 
worden:  
 
Voordelen combinatie groep 1/2/3 

• Met deze combinatie kom je aan alle groepen tegemoet. We merken dat de overgang van 
groep 2 naar groep 3 als pittig wordt ervaren. De overgang verloopt nu vloeiender.  

• Kleuters leren informeel; vooral door te spelen. Oudere kinderen (zoals in groep 3) leren op 
een formelere manier. In deze combinatie krijgt groep 3 doelgerichte taal- en 
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rekenactiviteiten, met daarnaast ruimte voor vrij spel en rollenspel met diverse materialen. 
Er is voldoende gelegenheid voor kinderen om van informeel naar formeel leren te komen.  

• We zien de drie groepen als geheel waar dat kan en als aparte groepen waar dat nodig is. Het 
onderwijs in groep 3 wordt meer spelenderwijs aangeboden. Op deze manier is het spelen 
en werken meer in balans.  

• Een ander voordeel is dat er voor de kinderen in groep 2 profiteren van het aanbod voor 
groep 3.  

• Bij deze combinatie kunnen zowel jongere als oudere kinderen van en met elkaar leren en 
zich daardoor beter ononderbroken ontwikkelen.  

Voorwaarden combinatie groep 1/2/3 

• Net als elke combinatiegroep vraagt het om een goede planning en organisatie van de 
leerkrachten binnen het team. Er zijn extra uitdagingen om bijvoorbeeld het buitenspelen 
voor groep 1/2 goed in te plannen. En bij groep 3 staat er zwemmen, gym en het bezoeken 
van de bibliotheek op het rooster.  

• Er moet ruimte zijn voor een stiltewerkplaats. Activiteiten die concentratie vragen, kunnen 
hier plaatsvinden.  

• Groep 1/2/3 heeft op gezette tijden te maken met de instroom van jonge kleuters. 
Instromende kinderen kennen de routines nog niet. Een eenvoudige oplossing is hiervoor 
bijvoorbeeld het werken met ‘maatjes’. 
 

Voordelen combinatie groep 4/5/6 

• De doorgaande leerlijn van deze groepen is onderling goed te combineren. 

• Door veel coöperatieve werkvormen te gebruiken en samenwerk opdrachten in te voeren 
leren kinderen veel van elkaar. Over het algemeen wordt gezegd dat kinderen meer leren 
door te doen dan door te luisteren. En dat ze meer leren van elkaar dan van een leerkracht 
die een lange uitleg geeft. 

• Kinderen leren nu meer om hulp te vragen en om hulp te geven aan anderen. Gebruik maken 
van elkaars talenten is nu heel belangrijk. 

• Kinderen leren bewuster een keuze te maken of ze zelfstandig willen werken of samen willen 
werken en wáár ze dit willen doen. Dus de Dalton pijlers “Vrijheid en Zelfstandigheid”.  

• Kinderen die al iets verder zijn in hun ontwikkeling pakken zo ongemerkt veel op van de 
hogere groepen. 

• Kinderen die juist moeite hebben met bepaalde onderdelen sluiten zo makkelijker aan bij de 
instructie van een lagere groep. 

 
Voorwaarden combinatie groep 4/5/6 

• Wat voor elke combinatiegroep geldt: de leerkracht moet een goede stevige planning en 
organisatie klaar hebben liggen. 

• Hoe gaan we het zwemmen en gymmen indelen? Dit is een school organisatorisch 
“probleem”. We denken niet in problemen, we denken in oplossingen. 
 

Voordelen combinatiegroep 7/8 

• De doorgaande leerlijnen van deze groepen is onderling goed te combineren (taal, lezen, 
rekenen en spelling).  

• Door veel coöperatieve werkvormen te gebruiken en samenwerk opdrachten in te voeren 
leren kinderen veel van elkaar. Over het algemeen wordt gezegd dat kinderen meer leren 
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door te doen dan door te luisteren. En dat ze meer leren van elkaar dan van een leerkracht 
die een lange uitleg geeft.  

• Kinderen leren nu meer om hulp te vragen en om hulp te geven aan anderen. Gebruik maken 
van elkaars talenten is nu heel belangrijk.  

• Kinderen leren bewuster een keuze te maken of ze zelfstandig willen werken of samen willen 
werken en wáár ze dit willen doen. Dus de Dalton pijlers “Vrijheid en Zelfstandigheid”.  

• Kinderen die al iets verder zijn in hun ontwikkeling pakken zo ongemerkt veel op van de 
hogere groepen.  

• Kinderen die juist moeite hebben met bepaalde onderdelen sluiten zo makkelijker aan bij de 
instructie van een lagere groep.  

• Het aanbod van wereldoriëntatie, verkeer en Engels kunnen samen worden opgepakt en 
afwisselend het ene jaar het aanbod van groep 7 en het andere jaar het aanbod van groep 8, 
net als nu het geval is. Er ontstaat zo geen “leer gat” 

  
 
Voorwaarde combinatiegroep 7/8 

• Er zijn verder geen nieuwe voorwaarden, omdat voor deze groep het minst veranderd. 
 

Het team van de Voorpoort is zich inmiddels aan het voorbereiden op de nieuwe samenstelling van 
de groepen. Juf Judith heeft zich aangemeld voor een scholing aangaande het geven van lessen in de 
groepen 1-2-3. Het team zal een scholing gaan volgen met het thema ‘kansrijke combinatiegroepen’ 
en hierin ook een begeleidingstraject volgen.  
 
Voor de zomervakantie ontvangt u van ons de benodigde informatie voor het nieuwe schooljaar en 
vrij vlot na de zomervakantie zullen de leerkrachten startgesprekken organiseren.  
 
Op dit moment lukt het ons niet om een informatie avond te organiseren. Mocht u toch vragen 
hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/ dochter of met 
ondergetekende.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Oosterhof 
Directeur 

 


