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Notitie verandering samenstelling groepen 
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Protocol verandering samenstelling van groepen 
 
Er moet rekening worden gehouden met: 
- vriendje(s) of vriendinnetje(s) 
 
Er wordt gestreefd naar: 
- een evenwichtige groepsgrootte 
- een evenwichtige verdeling jongens / meisjes 
- een evenwichtige verdeling van de zorgkinderen rekeninghoudend met hun specifieke   
  problemen 
 
Er wordt geen rekening gehouden met: 
- de voorkeur van een ouder voor een bepaalde leerkracht 
 
Te nemen stappen: 
- er wordt een persoon die coördineert aangewezen door de directie en kenbaar   
  gemaakt aan betrokken groepsleerkrachten 

 
te volgen werkwijze  
- de leerkracht inventariseert bij de kinderen de vriendjes of vriendinnetjes met behulp van een sociogram. 
Waarom dit sociogram gemaakt wordt, wordt niet tevoren aan kinderen of ouders aangekondigd 
- de ouders worden daarna geïnformeerd over de procedure  
- de "toeleverende" leerkrachten maken samen een voorlopige samenstelling van de   
  groepen in het bijzijn van de coördinator. 
- De interne begeleider en de directeur bespreken de voorlopige verdeling  
- de eventuele verzoeken tot wijziging van de interne begeleider en/of de directie worden besproken door de 
"toeleverende" leerkrachten en de coördinator 
- de ontvangende leerkracht krijgt daarna de voorlopige verdeling ter inzage en kan   
  reageren bij de coördinator 
- de beoogde verdeling wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de ouders 
- ouders die binnen drie dagen reageren op de beoogde verdeling worden gehoord door  
  de coördinator   
- de beoogde verdeling wordt definitief gemaakt door de coördinator en de directie, na   
  overleg met de "toeleverende" leerkrachten 
- de coördinator geeft de uiteindelijke verdeling door aan alle betrokkenen. 
- de ouders die hebben gereageerd op de beoogde verdeling worden door de coördinator   of 
groepsleerkrachten mondeling geïnformeerd over het standpunt t.a.v. hun reactie  
 
noot n.a.v. overleg onderbouw 1-6-2010 
voor kleutergroepen geldt niet de optie sociogram. Argument deze jonge kinderen switchen nog snel van 
‘vriendjes’.  


