
BELEID OPVANG GROEI 2019 

 
 
In het najaar van 2018 is met MR/IC, met CvB, met MT en met team besproken hoe we tot nu toe 
met de groei omgaan en hebben we spelregels voor de toekomst verkend. Dit is hieronder 
uitgewerkt in een beleidsdocument voor de komende jaren.  
In maart 2019 is het besproken met het team en vastgesteld door het MT. Het heeft instemming 
gekregen van de MR en is door het CvB bekrachtigd.   
NB dit document geldt als bijlage bij het schoolondersteuningsplan (SOP). 
 

1. Aanleiding 
Jaren lang was elke aanmelding welkom, maar tegenwoordig gaan we daar bewuster mee om. Onze 
school groeit, en bijna 30 kinderen in 1 jaar (schooljaar 17-18) is onverwacht fors. Dit heeft 
voordelen: we konden dat schooljaar met 8 groepen werken, en we hebben geen combinatieklas 
meer in de bovenbouw. Ook konden we in 18-19 3 kleinere kleutergroepen vormen. We zijn daar 
heel erg blij mee.  
Maar we zien tegelijk de andere kant van de medaille: we moesten in december 2018 kleuters uit 
hun vertrouwde kikker- of vogelgroep halen en een muizengroep gaan vormen. Dit kan de ene 
kleuter beter aan dan de andere. We willen hier zorgvuldig mee omgaan, het zou mooi zijn als we 
voor de kleuters een structurele oplossing krijgen. Maar ook het speellokaal moeten we als lokaal 
gaan gebruiken. En de weekvieringen gaan we dus apart houden met gr 1-4 en 5-8.  
De groei van de school heeft dus allerlei gevolgen die reden zijn om hier beleid op te maken. 
 

2. Nieuw beleid: Grip op de instroom 
 
INSTAPPENDE KLEUTERS IN 1e LEERJAAR 

• Wat de instroom bij de kleuters betreft: we houden voor ons zelf een overzicht bij met alle 
kinderen die we de komende jaren mogen verwachten.  

• Met alle jongere broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, houden we bijvoorbeeld 
al rekening.  

• En daarnaast natuurlijk met oudste kinderen van nieuwe gezinnen die al zijn aangemeld en al op 
de lijst staan. 

 
OMVANG GROEPEN 

• We werken met 3 heterogene kleutergroepen, vanaf groep 3 hebben we enkele jaargroepen. 
Daarom houden we de omvang van leerjaar 1 en 2 actief in de gaten zodat de doorstroom naar 
groep 3 en hoger hanteerbare groepen in de bovenbouw oplevert. 

• Dit betekent dat we elk jaar in principe max. 30 plekken voor nieuwe 4-jarigen hebben.    

• In de (kleinere) 3 kleutergroepen kunnen we werken aan een stevige basis bij kleuters,  

vroegtijdig signaleren en handelen, zodat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op groep 3. (NB niet 

‘aan het gras trekken dat het harder groeit’, wél meer ruimte om te zorgen voor groei-

voorwaarden ‘water, zonlicht en voeding’) 

• En tegelijk moeten we wat terughoudender worden in het overgaan naar gr 3: bij een kleine 

groep 3 zul je eerder iemand voordeel van de twijfel gunnen dan bij een grote groep 3. Sociaal 

emotionele ontwikkeling en werkhouding wegen daarbij zwaar. 



• In midden- en bovenbouw hebben we 5 enkele groepen (3-4-5-6-7-8), dit zijn soms ook grote 

groepen waar we niet 'zomaar' extra leerlingen in kunnen opnemen. Zodra een bestaande groep 

28 of meer kinderen heeft letten we extra goed op. Per aanvraag beoordelen we de 

mogelijkheden. We hanteren geen hard maximum-aantal. Bij wijze van uitzondering zou er in een 

groep van 32 nog iemand bij kunnen komen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een onhoudbare 

situatie voor het kind.  

• Met nieuwe ouders die willen overstappen hebben we het gesprek over de beweegredenen, en 

we hebben contact met de oude school daarover. Ook de urgentie speelt een rol: is er sprake van 

een (onhoudbare) noodsituatie? Moet er nú wat gebeuren? Of is het mogelijk om een beter 

moment van overstappen te kiezen? We kunnen er eventueel voor kiezen om niet alle kinderen  

uit een nieuw gezin toe te laten. 

• We bekijken elke aanvraag apart: we houden rekening met de omvang van de huidige groep, en 

naar wat nieuwe leerlingen eventueel aan extra aandacht nodig hebben. Kan het voor dit nieuwe 

kind, in deze groep, op deze school, met deze leerkrachten, etc. Hoe groter de groep al is, des te 

kritischer kijken we of het kan. Leerkrachten worden bij het besluit betrokken.  

• Ouders die binnen Apeldoorn tussentijds willen overstappen kunnen dat alleen per 

zomervakantie, uitzonderingen daargelaten. 

• Als door omstandigheden een groep 30+ wordt, dan kijken we of en hoe we bij die groep extra 

ondersteuning kunnen bieden (extra OA erbij bieden, of bijv de groep zo nu en dan uit elkaar 

halen, etc) 

 
 


