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 Groepsverdeling 2017-2018 
De indeling van de groepen is ieder schooljaar weer een lastige klus, omdat er altijd wel groepen moeten 
worden gesplitst of samengevoegd. 
Binnen het team nemen we ruim de tijd om daarover goede besluiten te nemen. 
Dat begint al in maart, vanaf het moment dat duidelijk is hoeveel nieuwe kleuters er ongeveer kunnen 
worden ingeschreven. De medezeggenschapsraad (MR) wordt ook bij dit proces betrokken. 
Gedurende het huidige schooljaar (2016-2017) hebben we in de betrekkelijk luxe positie verkeerd dat we 
met 12 groepen konden werken, terwijl we eigenlijk maar recht hadden op 11. Het komende schooljaar 
(2017-2018) zullen we, door de daling van het leerlingenaantal, wel terug gaan naar 11 groepen, maar  
daarmee zijn we zeker niet ontevreden, omdat het schoolbestuur ook deze keer weer wat extra mankracht 
heeft toegekend zodat er geen grote problemen ontstaan bij de groepsverdeling. 
Het team is dus al een poosje aan het puzzelen over de groepsverdeling. Van alle mogelijkheden zijn de 
voor- en nadelen besproken en uiteindelijk is de onderstaande indeling gekozen.  
De MR heeft inmiddels uitgesproken dat dit ook in hun ogen de beste keuze is voor het werken met 11 
groepen. 
De groepen voor het schooljaar 2017-2018 worden: 
- 2 groepen 1/2 
- 2 groepen 3 
- 1 groep 4 
- 1 groep 5 
- 1 groep 5/6 
- 1 groep 6 
- 1 groep 7 
- 2 groepen 8 
Dit betekent dat er in een aantal groepen iets aan de samenstelling zal veranderen. 
Over de uitwerking daarvan wordt momenteel intensief door de leerkrachten overlegd. 
Soms gaat een groep in zijn geheel op in een nieuwe groep en soms wordt een groep gesplitst.  
Sowieso zijn er ieder jaar ook veranderingen in de groepssamenstelling doordat sommige kinderen het jaar 
nog eens overdoen, naar een andere school gaan (bijv. speciaal onderwijs), of door verhuizing vertrekken of 
binnen komen. 

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leerling: 

 

Sterre Douwes 

 

en wensen haar een goede tijd op Het Valkhof toe. 

website  kalender  contact 

http://www.hetvalkhof.nl/
http://www.hetvalkhof.nl/activiteiten/kalender.html
http://www.hetvalkhof.nl/contact.html
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Bij het samenstellen van de nieuwe groepen (wie komt bij wie in de groep) kijken wij vooral naar de 
volgende punten: 
- hoe worden de sociale relaties in de nieuwe groep (het streven is dat er voor ieder kind kinderen in 
 de groep zitten waar het goed mee kan opschieten; zie hieronder bij "briefjesdag") 
- is de leerlingenzorg verantwoord over de groepen verdeeld 
- is het aantal jongens en meisjes evenwichtig 
De betrokken groepsleerkrachten zijn momenteel dus met deze puzzel bezig. We hebben daarvoor nog een 
paar weken de tijd om dit uit te werken. 
Zodra het duidelijk is, hoort u dat uiteraard van ons. 
Briefjesdag 
Vandaag krijgen de kinderen van de groepen die gesplitst gaan worden (gr.  5-a, 5-b en 7-a) van de 
leerkracht een blaadje waarop ze 4 namen mogen zetten van kinderen waar ze graag bij in de groep zouden 
willen zitten. 
Wij nemen dat mee bij het samenstellen van de nieuwe groepen en beloven de kinderen dat er minimaal 
één van deze kinderen bij hem/haar in de nieuwe groep zal zitten. 
Personeel 
Als laatste stap zal vervolgens worden bepaald welke leerkrachten welke groepen zullen krijgen en in welk 
lokaal zij zullen komen. Er zijn nog een paar vacatures, o.a. door de pensionering van juf Marion en meester 
Ad, waarvan de sollicitatieprocedures lopen. 
Voor ouders die vragen hebben over het waarom van de keuze van bovenstaande groepsverdeling, is er 
een informatiemoment op 22 juni a.s., in De Valkuil. Aanvang 20.00 uur. Het gaat dan nadrukkelijk niet over 
individuele kinderen, maar over waarom er gekozen is voor deze indeling van de groepen. 
 

 Op naar een Vreedzaam 2017-2018 
Het eerste invoeringsjaar van De Vreedzame School (DVS) loopt ten einde en we kijken binnen het team 
alweer vooruit naar het tweede. 
DVS heeft in de school en de groepen best wel wat in beweging gebracht. Maar zijn er nu opeens geen 
ruzies, meningsverschillen en pesterijtjes meer? Nee. Kinderen blijven kinderen en dit soort zaken blijven 
voorkomen. Gedeeltelijk horen ze ook bij het groter worden. 
Maar de grote winst is, dat kinderen wel aan het leren zijn hoe je nare zaken zoveel mogelijk kunt 
voorkomen en als zoiets dan toch gebeurt, hoe je het dan goed kunt oplossen. Maar net zoals je niet in één 
schooljaar al het rekenen van de hele basisschool leert, zo heb je als kind ook een programma van 8 
schooljaren nodig om je dit Vreedzame denken helemaal eigen te maken. En net zoals de één beter kan 
rekenen dan de ander, zo pakt ook het ene kind DVS sneller en beter op dan het andere. 
 
Het eerste onderwerp van het volgende schooljaar gaat over groepsvorming. Geen enkele groep zal na de 
vakantie namelijk precies hetzelfde zijn als voor de vakantie (zie hierboven) en haast iedereen zal met 
nieuwe leerkrachten te maken krijgen. Dat is spannend en leuk. 
De eerst weken na de zomervakantie staan daarom in het teken van elkaar goed leren kennen en het 
maken van afspraken over hoe je er samen voor zorgt dat het een goed jaar wordt met een gezellige klas. 
 

 Onderwijsactie 27 juni 

Deze week hebben uw kinderen een brief meegekregen waarin wordt aangekondigd dat onze 
school en de andere scholen in de gemeente Noordenveld op 27 juni deelnemen aan een 
landelijke prikactie waarvan het hoofddoel is het onderwijsvak weer aantrekkelijk te maken, om 
het grote probleem van het lerarentekort te bestrijden. 
Werkdruk en onderbetaling zijn er de oorzaak van dat steeds minder mensen dit vak kiezen en dat 
er steeds meer afhaken. 
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Het basisonderwijs kent een van de hoogste burn-out percentages van alle beroepen in Nederland 
en de betaling is minder dan andere HBO-ers en veel minder dan de collega's van het voortgezet 
onderwijs met een vergelijkbare opleiding. 
Gevolgen zijn vacatures die niet worden ingevuld, groepen die naar huis worden gestuurd omdat 
er geen invallers zijn en in sommige delen van het land (nog niet bij ons) leraren voor de groep die 
niet bevoegd zijn. 
 
Daarom wordt er een signaal afgegeven aan de politiek, door op 27 juni een uur later te beginnen. 
We verwachten de kinderen deze dag om pas om 9.30 uur op school. Tot die tijd is de school 
gesloten. 
We realiseren ons dat dat voor u als ouders lastig kan zijn, maar hopen ook dat u ons steunt. Het is 
namelijk ook in het belang van kinderen en ouders dat er gemotiveerde, enthousiaste, gezonde, 
vakkundige leerkrachten voor de groepen staan. 
De organisatoren van deze actie hopen dat ook ouders de petitie ondertekenen die zal worden 
aangeboden in Den Haag (waarschijnlijk aan de informateur). Als u dit wilt, dan kan dat via de 
website http://www.pofront.nl/petitie/ . 
De medezeggenschapsraad van onze school heeft de problematiek besproken en staat achter de 
actie. 
 

 Verloting musical 
Op 13 juli heeft groep 8 de eindmusical in De Pompstee.  
In de pauze vindt er een verloting plaats. De kinderen gaan voor prijzen langs de winkels, maar iets extra’s 
kunnen wij altijd gebruiken! Mocht u op uw werk, of op welke andere manier dan ook aan prijzen kunnen 
komen dan zijn wij hier erg blij mee (denk hierbij ook aan tegoedbonnen etc.). Graag geen tweedehands 
spullen inleveren. De opbrengst voor de verloting komt ten goede aan het vernieuwde schoolplein. 
Graag voor 7 juli inleveren bij de leerkrachten uit groep 8. 
Alvast bedankt! 
Groep 8 

 

 Schoolreis groepen 5 
Verslag van Lente. 
Ieder had een kamer van twee, drie of vier. Er waren luxe kamers. 
Ook de bonte avond was gezellig. We deden veel leuke dingen. 
Er was ook lekker eten. 
Er waren ook twee wip-wappen en zes schommels. 
Er waren ook veel ouders mee. 
We gingen ook heel laat op bed. 
 
We gingen naar de Zwerfsteen met schoolreisje en er waren spelletjes en toen gingen we naar een tipitent 
en toen naar de Zwerfsteen en we gingen laat op bed en de volgende dag gingen we schminken. 
Jasper. 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
 

http://www.pofront.nl/petitie/

