
Donderdag 2 februari 2023

Beste ouders en verzorgers,

In deze brief kunt u de informatie lezen die is gegeven tijdens de informatieavonden op 25 & 31
januari jl. Het belangrijkste onderwerp van deze avonden was de groepsindeling voor het schooljaar
2023-2024. In een brief kunnen we dit niet zo uitgebreid beschrijven als op de avonden is gedaan. Als
u vragen heeft dan horen we deze graag.

Aantal leerlingen komend schooljaar
We weten dat 55 leerlingen van de Kuyperschool naar De Hunenborg gaan komen. Dit blijkt uit de
inventarisatie die we in december hebben gehouden. De leerlingenaantallen zullen er dan met
ingang van het nieuwe schooljaar zo uitzien.

Leerlingaantallen per augustus 2023
Let op: aantallen kunnen nog iets veranderen. Vooral in de
onderbouw

 De Hunenborg Kuyperschool Samen

Instroom 8 0 8

Groep 1 8 0 8

Groep 2 18 4 22

Groep 3 27 6 33

Groep 4 15 7 22

Groep 5 19 13 32

Groep 6 21 4 25

Groep 7 15 6 21

Groep 8 24 15 39

 155 55 210

Groepsindeling schooljaar 2023-2024
We kunnen het komend schooljaar elf groepen maken.

Uitgangspunten groepsindeling
Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken en besproken.

● We willen het liefst groepen met aantallen tussen de 20 en 25 leerlingen.
● We willen zo min mogelijk groepen leerlingen over nieuwe groepen verdelen.
● We hebben eerst gekeken om de combigroepen van de Kuyperschool intact te laten. Dit gaf

geen mooie aantallen voor de groepen voor het komend schooljaar.
● De teams en medezeggenschapsraden hebben ingestemd met de volgende verdeling.



Aantal leerlingen per groep: bij start schooljaar 2023-2024

Groep Aantal Opmerkingen

Groep 1+instroom 16 De aantallen in de onderbouw kunnen nog veranderen. Ook kan er
gekozen worden voor bijvoorbeeld 2 groepen 1-2.Groep 2 22

Groep 3a 16 De 6 leerlingen van de Kuyperschool komen bij elkaar in een groep.

Groep 3b 17

Groep 4 22 Dit zijn leerlingen van beide scholen.

Groep 5a 19

Groep 5b 13
Dit zijn leerlingen die nu in het 4e jaar van de 3-4 combi van de
Kuyperschool zitten.

Groep 6 25 Dit zijn leerlingen van beide scholen.

Groep 7 21 Dit zijn leerlingen van beide scholen.

Groep 8a 24 Dit zijn leerlingen die nu in groep 7 van De Hunenborg zitten.

Groep 8b 15
Dit zijn leerlingen die nu in het 7e jaar van de 7-8 combi van de
Kuyperschool zitten.

Opmerkingen
● We weten nog niet of we de leerlingen van de groepen 3 en 5 hun hele schoolloopbaan in

deze kleine groepen kunnen houden. Als we daar vanaf schooljaar 2024-2025 een andere
keuze in moeten maken zullen we dat zorgvuldig doen.

● De groep 8 met leerlingen van de Kuyperschool zullen zoveel mogelijk werken zoals ze nu
gewend zijn.

● In alle andere groepen wordt zorgvuldig gekeken welke aanpassingen in het aanbod en
lesprogramma moeten komen om een goede overgang te krijgen.

● De visie en werkwijze van De Hunenborg zijn leidend.
● 4 leerkrachten en een onderwijsassistent van De Kuyperschool gaan mee (Neil, Astrid, Crista,

Ella en Irma) De intern begeleider van De Kuyperschool blijft tot medio oktober i.v.m. een
goede overdracht en overgang van de leerlingenzorg.

Huisvesting
Helaas is er nog geen zicht op permanente uitbreiding van het schoolgebouw. Er zullen 3 leslokalen
bij school worden geplaatst. Uiteraard zijn dit lokalen waar goed les kan worden gegeven.
De plannen voor uitbreiding blijven actueel. Hierin zijn we ook afhankelijk van de gemeente Hengelo.

Inschrijven
Ouders van leerlingen van de Kuyperschool ontvangen komende week een inschrijfpakket. Deze
inschrijving willen we graag voor de voorjaarsvakantie ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Harrie Raanhuis & Pascal van den Bos


