
Geachte ouders, verzorgers, 

  

Naar aanleiding van de informatieavond van 13 mei stuur ik u dit bericht. Vriendelijk 
dank voor de grote opkomst en getoonde betrokkenheid. De vragen die gesteld zijn, 
zijn hopelijk allemaal voorzien van een antwoord. Dit neemt niet weg dat er nog 
steeds zaken zijn die voor vragen kunnen zorgen. Ik nodig u uit deze ten alle tijden te 
stellen; dit kan via de mail en uiteraard kunt u ook een afspraak met mij maken 
hierover. 

  

Tijdens de avond is het volgende aan bod gekomen: 

 De wijziging van de twee groepen 5 en twee groepen 6 naar drie groepen is 
structureel van aard. De oorzaak daarvan is tweeledig. 

o Op korte termijn is er voor de invulling van de verloven geen vervanger 
beschikbaar.  
Inhuur vanuit een uitzendbureau voor de verloven is te kostbaar. 

o Op de langere termijn is het noodzakelijk om de nieuwe indeling in 
stand te houden met het oog op de beschikbare formatieruimte. 

 De formatie voor de groepen is tot aan de zomervakantie als volgt: 
o Groep 5:              juf Zohra (ma, di) en juf Eva (wo, do, vr) 
o Groep 5-6:          meester Ewoud (ma, di, wo) en juf Wendy (do, vr) 
o Groep 6:              juf Eloïne (ma –do), juf Karen (vr) 
o Juf Zohra geeft op woensdag, donderdag en vrijdag ondersteuning aan 

de groepen. 

         De samenstelling van groepen wordt vormgegeven naar aanleiding van de inzichten 
van de huidige leerkrachten in combinatie met de voorkeuren van de leerlingen zelf. 
We letten op sociale en cognitieve aspecten, zodat we op een gedegen manier de 
groepen samenstellen. 

         Ons Daltononderwijs speelt in op niveauverschillen in de groep. Onze leerlingen zijn 
vanaf groep 1 meegenomen in de systematiek van plannen, uitgestelde aandacht en 
werken in groepjes. De manier waarop instructie wordt gegeven blijft dan ook 
gedifferentieerd en op niveau. 

         De groepen die nu samengesteld worden zijn 30-31 leerlingen groot. De vraag of er 
nu een leerling stop is in die groepen is niet volledig te beantwoorden. We 
behandelen iedere aanvraag vanuit de gedachte of we eventuele zorg voor een 
leerling kunnen bieden ten opzichte van de zorg die een groep nodig heeft. De 
samenstelling van de groep kan wijzigen in verband met mogelijke verhuizingen. 

         Voor andere groepen in de school dan de huidige groepen 5-6 is niet uit te sluiten 
dat er wijzigingen gaan plaatsvinden in de samenstelling. Hierover zullen wij tijdig 
ouders informeren. 



         Voor alle samenstellingen geldt dat we er nu voor hebben gekozen om in groep 3 en 
8 de groepen intact te laten. 

         Op vrijdag 17 mei zullen we vanaf 14.00 uur de klassen gaan herinrichten. Dit 
doen we met de kinderen. We zoeken per groep naar een drietal ouders die 
mee willen helpen hierbij/ Onder het genot van een kop koffie of thee praten we 
na, terwijl de kinderen in hun vernieuwde groepssamenstelling met de 
leerkracht zitten, vanaf ca. 14.45 uur. (opgeven kan via de antwoordstrook.) 

 Voor deze week en daarna de volgende informatie : 

        De kinderen krijgen op woensdag 15 mei in de groep van hun leerkracht de 
nieuwe samenstelling van de groepen te horen. U ontvang hierover tussen 9 en 
10 uur per MSI- bericht een mail over. 

         Van 20 – 24 mei zullen juf Samantha en juf Marlies voorbereidende werkzaamheden 
verrichten ten bate van de groepen 5 en 6. Ook dragen zij zorg voor een goede 
overdracht van de leerling gegevens. 

 Juf Zohra verricht van 13 – 17 mei voorbereidende werkzaamheden voor alle 
drie de groepen. 

 De indeling van het weekrooster wordt aangepast. Intern betekent dit dat de 
gymlessen op andere tijden zullen zijn. De groepen 5 en 5-6 zullen geen 
gymles in sporthal Leidschenveen hebben, maar op maandag en dinsdag in 
de sporthal bij school. Groep 6 heeft op maandag gym op school en op 
woensdag in sporthal Leidschenveen. 

 De in te plannen toetsen zullen op een rustige wijze worden afgenomen in de 
groep, niet gelijk aan het begin van de start van de groepen per 20 mei. 

 De HVO-lessen op woensdag gaan door voor de groepen 5. Met de HVO-
docent zijn hierover afspraken gemaakt. Voor de combinatiegroep betekent dit 
dat er een extra instructiemoment is.  

  

 Hopende u geinformeerd te hebben, 
  

 Met vriendelijke groet, 
  

 Maurice Schaepkens 

 Directeur Daltonbasisschool Waterland 
  

 


