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Informatiebrief groep 2-3, bijlage nieuwsbrief 17 2021 

Datum: 28 mei 2021 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Zoals we in april in onze onderwijsnieuwsbrief hebben aangegeven, zullen we komend cursusjaar 

starten met een combinatiegroep 2-3. In deze brief willen we alle ouders van onze school informeren 

over onze visie op het onderwijs in de groepen 2-3, onze motivatie om met een groep  

2-3 te gaan starten en de praktische organisatie van deze nieuwe combinatiegroep. 

 

Onze visie op het onderwijs aan jonge kinderen 

Ons onderwijs aan jonge kinderen (kinderen tot de leeftijd van ongeveer 7 jaar), is gericht op het 

spelend, bewegend, ontdekkend en onderzoekend leren. Jonge kinderen ontdekken de wereld om 

zich heen door heel veel verschillende ervaringen op te doen in (samen-)spel, kringgesprekken, 

rollenspellen en motorisch uitdagende activiteiten. Bij ons op school heeft het onderwijs aan jonge 

kinderen een doorlopende leerlijn via de groepen 1 /2 naar de groepen 3 en hoger. In groep 3 gaan 

we beginnen met de meer schoolse inrichting van het onderwijsaanbod. Kinderen gaan steeds vaker 

werken in het schrift, we gaan meer werken vanuit boeken en de instructie verandert van instructie 

in de kleine of grote kring, naar een meer klassikaal ingericht onderwijsaanbod.  

De afgelopen twee jaar hebben we in de groepen 3 het ‘spelend en onderzoekend leren en werken’ 

geïntroduceerd. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 ruimte krijgen om de leerstof spelend te 

verwerken en in te oefenen. Dit doen we door de thema's vanuit onze leesmethode ‘Lijn 3’ te 

koppelen aan uitdagende spelactiviteiten en hoeken. Zo passeren in de groepen 3 o.a. de thema's 

‘De Luchthaven', ‘de Röntgenkamer’ en ‘Kunst’ (Het Museum). Rondom deze thema's is ons reken-, 

lees- en spellingonderwijs ingericht en stimuleren we samenspel en de sociale en motorische 

ontwikkeling van de kinderen. De vaardigheden vanuit de leerlijnen van de groepen 1/ 2, waarin 

kinderen veel hebben geleerd op het gebied van zelfstandigheid en creativiteit, zetten we op deze 

manier voort richting het onderwijsaanbod in onze groepen 3.  

Waarom een groep 2/3 op onze school? 

Op dit moment hebben we 36 leerlingen in onze huidige groepen 2. Dit leerlingenaantal past niet in 

een groep en is te weinig om er duurzaam 2 aparte groepen van te maken. Al enige tijd oriënteren 

we ons als team op een passende oplossing, die aansluit bij onze onderwijskundige visie en onze 

didactische en praktische mogelijkheden.  

Het starten van een groep 2/3 betekent voor ons team dat we ons hebben laten informeren door 

collega-scholen, die al langer werken met dit concept. We hebben schoolbezoeken afgelegd, 

nascholing gevolgd en vooral heel veel met elkaar gesproken over onze visie op het onderwijs aan 

jonge kinderen en de mogelijkheden van het inrichten van een combinatiegroep 2-3. 

 

Vanuit een praktische noodzaak om een combinatiegroep te starten, raakten we steeds meer 

overtuigd van de mogelijkheden en kansen van een combinatiegroep. Naast een combinatiegroep 

2/3 zal er ook een enkelvoudige, ‘gewone’ groep 3 starten. Ook zullen we bij de aanvang van het 

schooljaar 2021-2022 starten met 3 ‘gewone’ groepen 1 /2.  
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Welke kinderen passen in een groep 2/3? 

Alle leerlingen van onze school worden 3 keer per jaar uitgebreid individueel besproken. De 

groepsleerkracht en de intern begeleider bespreken de sociale-, motorische- en cognitieve 

ontwikkeling van alle kinderen, de onderwijsbehoefte en de eventuele ondersteuning die nodig is om 

het betreffende kind verder op weg te helpen.  

 

 

Het zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen, is de basis om te bekijken welke kinderen passen 

binnen het onderwijs in een combinatiegroep. Zo is het belangrijk dat kinderen om kunnen gaan met 

‘uitgestelde aandacht', is het handig als kinderen een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben en 

bekijken we of de leeromgeving van de groep 2/3 tegemoetkomt aan de onderwijsbehoefte van het 

betreffende kind. Sommige kinderen hebben baat bij een rustige werksfeer, andere kinderen hebben 

behoefte aan extra uitdaging, of hebben juist veel bewegingsmomenten nodig binnen de groep. Dit 

samenspel aan ‘leervoorwaarden’ bespreken we zorgvuldig met alle betrokken collega's. Het team 

van leerkrachten, de intern begeleiders en de directie van onze school, nemen uiteindelijk een 

besluit over de samenstelling van de groepen 1,2 en 3.  Op donderdag 24 juni zal deze groepsindeling 

bekend worden gemaakt.  

 

Praktische organisatie van groep 2/3 

Onze groepen 2/3 en 3 zullen worden gehuisvest op de eerste verdieping van ons hoofdgebouw. Het 

rooster van de groep 2/3 is afgestemd in nauw overleg met de collega's van de groepen 1/ 2 en 3, 

zodat de kinderen van groep 2 gezamenlijk buiten kunnen spelen met de andere kinderen van groep 

2 en de kinderen van groep 3 met de gymlessen van groep 3 mee kunnen doen. In de groep 2/3 

zullen we in ons onderwijsaanbod bekijken: ‘waar het samen kan’ en waar ‘aparte - op de jaargroep 

gerichte- instructie’ noodzakelijk is.  

 

Tot slot 

In deze informatiebrief hebben we u als ouders ‘in vogelvlucht’ meegenomen in de visie, onze 

motivatie en praktische organisatie van onze groep 2/3. De ouders van de huidige groepen 1 en 2 

zullen in de komende periode verder geïnformeerd worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annienke Vastenhout (Intern begeleider groepen 1 t/m 4) 

Fien Tukker (Bouwcoördinator onderbouw) 

José van Heusden (Directeur) 

 


