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Procedure verdeling over de groepen 
 

Stap Actie 

1 Het aantal groepen en de verdeling van leerkrachten over deze groepen wordt na overleg, 

in de teamvergadering en in individuele gesprekken met leerkrachten, vastgesteld door de 

directie en besproken met de Medezeggenschapsraad. 

2 De leerkrachten maken een sociogram van de groep. Dit wordt gedaan vanaf gr. 4. 

Kinderen worden bevraagd op vriendschappen. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen 

ook worden bevraagd op samenwerking. 

3 De leerkrachten leveren de sociogrammen en extra informatie over de kinderen in bij de IB-

er.  

Extra informatie kan zijn: voorstel welke kinderen bij elkaar, voorstel welke niet, wie heeft een 

instructieniveau hoger of lager, pesters, kinderen die gepest worden. Daarnaast maken de 

leerkrachten voorstellen voor kleine subgroepjes van 2/3/4 kinderen. 

4 Zo snel mogelijk komt de IB-er samen met de betreffende groepsleerkrachten tot een 

voorstel. Criteria: 

- positieve vriendschappen zoveel mogelijk behouden 

- knellende situaties zoveel mogelijk oplossen 

- een zo evenwichtig mogelijke verdeling van kinderen met extra ondersteuning over de 

groepen 

- liever geen broertjes en zusjes bij elkaar 

- kinderen zo mogelijk niet langer dan 2 jaar bij dezelfde leerkracht 

5 Leerkrachten en/of ouders kunnen worden gepolst over de voorgenomen plannen. 

6 Het voorlopige plan wordt besproken in de teamvergadering.  

Wijzigingen kunnen worden aangebracht. 

7 Na overleg met IB-er wordt het definitieve plan door de directie vastgesteld. 

8  Ouders krijgen ter kennisgeving een brief met de groepsindeling. Over deze groepsindeling 

is geen discussie mogelijk. Er worden geen wijzigingen op verzoek van ouders aangebracht.  

9 Voor de herfstvakantie van het nieuwe schooljaar wordt de groepsindeling met het team 

geëvalueerd. 

10 Na observatie in de eerste schoolweken kan ( na overleg met het kind, de leerkracht, ib-er 

en ouders) de directeur besluiten een kind na de herfstvakantie in een andere groep te 

plaatsen. 

 

Alleen in heel uitzonderlijke gevallen, kan de directeur besluiten om van dit stappenplan af te 

wijken. 

 


