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Herindelen van parallelgroepen    
 
In het kader van het uitwerken van het beleid van De Hazesprong hebben we twee momenten 
binnen de schoolloopbaan afgesproken voor een herindeling van de parallelgroepen in de overgang 
naar het volgende schooljaar. Met dit schrijven informeren we ouders hoe we dit beleid uitdragen.   
 
Momenten waarop groepen opnieuw worden ingedeeld: 
Tijdens een gemiddelde schoolloopbaan verblijft een leerling 8 jaar bij ons op school, van groep 1 
t/m groep 8. De samenstelling van de groep zal tijdens deze periode twee keer worden aangepast, te 
weten bij de overgang van groep 2 naar groep 3 en van groep 5 naar groep 6. Hieronder zullen wij 
uiteenzetten waarom wij dit beleid hanteren.  
 
Heterogene groepen:  
Eind groep 2 worden de oudste kleuters zorgvuldig ingedeeld in twee evenwichtige heterogene 
groepen. De criteria die we daarvoor hanteren leest u verder in dit document. 
 
In de verdere schoolloopbaan ontwikkelt ieder kind zich individueel en ontstaan er nieuwe en andere 
zorgbehoeftes die op de kleuterleeftijd nog niet zichtbaar zijn. Dit kan ervoor zorgen dat er op 
didactisch en/of pedagogisch gebied andere vragen komen te liggen en de groepsdynamiek daardoor 
beïnvloed wordt. Ondanks de zorgvuldigheid bij de eerste indeling na groep 2, blijkt het irreëel het 
ontwikkelperspectief op die leeftijd al volledig te kunnen voorspellen. Om de continuïteit te 
waarborgen is het niet wenselijk de groepen jaarlijks opnieuw in te delen. Toch is het noodzakelijk 
een disbalans te kunnen onderscheppen en hierop juist te kunnen anticiperen. Daarom hebben wij, 
na zorgvuldig intern overleg en het afwegen van verscheidene opties, ervoor gekozen halverwege de 
verdere schoolloopbaan (eind groep 5) de groepssamenstelling opnieuw in te delen. 
 
 “Leraren hebben hoge verwachtingen voor alle leerlingen en zoeken voortdurend naar bewijs om 

deze verwachtingen te controleren en te verhogen. Het doel van de school is alle leerlingen te helpen 

zichzelf te overtreffen.” (Hattie, 2012)   

 
Leren Zichtbaar Maken: 
Volgens de principes van Formatieve Assessment binnen het kader van Leren Zichtbaar Maken, is 
aangetoond dat het regelmatig wisselen van learning partners (leermaatjes) een positieve invloed 
heeft op de ontwikkeling van de leerlingen. Er is aangetoond dat dit zowel een positief effect heeft 
op de leerprestaties bij kinderen als op de sociaal - emotionele ontwikkeling. Zo ontstaan er nieuwe 
mogelijkheden qua interacties, sociale contacten, vriendschappen en het leren met, van en over een 
ander. 
 
“Werken met praatmaatjes heeft een groot sociaal effect, maar het leereffect is groter. Als de 

partners willekeurig gekozen worden en elke week wisselen, komen leerlingen in de loop van het 

schooljaar in aanraking met een grote verscheidenheid aan leerpartners.” (Clark, 2014) 

“Het hebben van een willekeurig praatmaatje heeft nog meer voordelen. Behalve dat leerlingen het 

waarderen dat ze willekeurig (en dus eerlijk) aan elkaar gekoppeld worden, is hun praatmaatje vaak 

iemand bij wie ze op het eerste gezicht niet goed passen. Hierdoor komen beide leerlingen uit hun 

comfortzone en worden ze uitgedaagd om aan hun zwakke kanten te werken.” (Clark, 2014) 

“Effect van heterogene tweetallen o.a.: 

- Vaardigheden van sociaal minder vaardige leerlingen gaan vooruit 

- Meer begrip en inlevingsvermogen tussen verschillende culturen 

- Nieuwe vriendschappen 

- Meer zelfvertrouwen 

- Meer teamwork en betere samenwerkingsvaardigheden 
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- Meer ‘volwassen’ werkrelaties in het klaslokaal” 

(Clarke, 2014) 

 

“Als scholen kiezen voor heterogene groepen, is de kans groter dat ze daadwerkelijk differentiëren en 

hoge verwachtingen stellen aan hun leerlingen. Werken in heterogene groepen biedt leerlingen de 

kans om elkaar te helpen, een growth mindset te ontwikkelen en op hun eigen niveau uitgedaagd te 

worden door de leraar.” (Clarke, 2014) 

 

Leren van en met elkaar: 
In de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) worden de zaakvakken steeds meer projectmatig aangeboden en 
werken de leerlingen steeds vaker klas overstijgend. Hierdoor komen de kinderen vanuit de 
parallelgroepen elkaar nog regelmatig tegen, ook buiten het schoolplein. 
 
PBS: Positive Behavior Support   
Naast de inzichten vanuit Leren Zichtbaar Maken, werkt de Hazesprong volgens het gedachtegoed 
van PBS. PBS staat voor Positive Behaviour Support: het systematisch bevorderen van gewenst 
gedrag van alle betrokkenen.  
PBS speelt ook een grote rol in het proces van herindeling. Nieuwe groepen betekent nieuwe 
mogelijkheden, die goed begeleid moeten worden. Het maken van gezamenlijke groepsafspraken 
krijgt hierbij bijvoorbeeld extra aandacht. Die formuleren we positief en in concrete gedragingen. 
Kinderen weten zo wat er van ze verwacht wordt en wat zij van een ander kunnen verwachten. Dit 
draagt bij aan een positief klassen - schoolklimaat.  
Om dit te ondersteunen worden in groep 3 en in groep 6 Taakspel en Fides aan geboden.  
Bij Taakspel kunnen leerkrachten worden ondersteund door de taakspelcoach van de school. 
Taakspel bevordert de taakwerkhouding van leerlingen, legt de nadruk op het gewenste gedrag en 
maakt de leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. 
  
“Taakspel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag 
te bevorderen en de regel overtredend gedrag te reduceren. Taakspel is meermaals onderzocht en 
een effectief gedragsveranderingsprogramma gebleken. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ 
blijkt Taakspel ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag.” (CED, 2018) 
 
De Fides-methodiek (vertaald: vertrouwen) vergroot het zelfinzicht en zelfvertrouwen bij leerlingen 
door middel van duidelijke symbolen en een eenduidige leertaal. Kinderen leren hierdoor 
vaardigheden aan om zichzelf beter (bij) sturen en hun omgeving beter te kunnen duiden. 
Leerkrachten worden bij deze methodiek ondersteund door de gedragsspecialist van de school.  
 
De basis van Taakspel en Fides die in de groepen 3 is gelegd, wordt in de groep 6 verstevigd en 
uitgebreid. Ze breiden zo hun sociale vaardigheden uit en kunnen deze versterken. Ze worden 
veerkrachtiger om met veranderingen om te gaan en bouwen aan hun zelfvertrouwen, weerbaarheid 
en welbevinden. 
 
“Fides werkt met kinderen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij durven en 
kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een 
steeds veranderende wereld.” 
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Hoe volgen we de leerlingen: 
Op de Hazesprong volgen we de leerlingen nauwkeurig in hun cognitieve 
ontwikkeling en in hun sociaal emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, zelfvertrouwen, welbevinden, 
etc.) 
De vaardigheidsgroei toetsen we aan de hand van ons leerlingvolgsysteem (Cito LVOS).  
De sociaal emotionele ontwikkeling volgen we aan de hand van het kindvolgsyteem (Pravoo voor 
groep 1 t/m 3) en middels de SAQI (voor groep 4 t/m 8).  
De observaties en bevindingen van de leerkracht zijn uiteraard ook van grote waarde voor het 
opvolgen van de leerlingen, evenals de ontwikkelgesprekken die we voeren, waarbij de vorderingen 
en leerdoelen zichtbaar worden gemaakt voor alle betrokken partijen. 
  
 
Hoe komt die groepsindeling tot stand en welke criteria worden gevolgd? 
Zaken waarmee rekening wordt gehouden bij de nieuwe groepsindeling: 

 We streven naar twee heterogene groepen qua niveau  
 We streven naar goed evenwicht tussen beide groepen als het gaat om zorgzwaarte  
 We streven naar een gelijke verdeling tussen jongens en meisjes  
 We plaatsen zo mogelijk geen broertjes/zusjes bij elkaar in de groep 
 We proberen rekening te houden met vriendjes/ vriendinnetjes, maar kunnen geen garantie 

geven dat zij bij elkaar in de groep komen 
 
Bij vriendjes of vriendinnetjes in de klas? 
Mogelijk brengt dit aandachtspunt de grootste zorg bij u en uw kind met zich mee met de herindeling 
in het vooruitzicht. Daarom krijgen jullie op voorhand samen de gelegenheid om drie 
voorkeursnamen door te geven. 
We streven ernaar dat uw kind bij één van deze namen in de klas komt.  
 
Groepsindeling -> het totaalplaatje 
Het herindelen van nieuwe groepen is een intensief en zorgvuldig proces, waarbij het belang van de 
groep en de kinderen erin voorop zal staan. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de 
individuele wensen en rekenen op uw vertrouwen in de deskundigheid van het team om het 
totaalplaatje zo optimaal mogelijk kloppend te maken. 
 
 
Ten slotte 
De feitelijke argumenten voor de herindeling zijn gebaseerd op privacygevoelige informatie en kan 
daarom niet met derden worden gedeeld. Het overzicht en inzicht hieromtrent ligt bij het SMT 
(schoolmanagementteam)/ team. Daar waar mogelijk (zoals het doorgeven van voorkeursnamen) 
vragen wij om uw inbreng in het proces. Met de huidige aanpak en zorgvuldigheid is het uiteraard 
ons streven dat ieder kind op een fijne en veilige plek kan starten na de herindeling. 
 
 
 
 
 
 


