
 

Aanleiding 
In de afgelopen jaren is de school hard gegroeid. Op de Veldhuizerschool zitten ongeveer 
driehonderd leerlingen en de prognoses geven een groei aan van vijf procent per jaar. Dit heeft 
als gevolg dat we per leerjaar grotere groepen hebben, maar op dit moment niet groot genoeg 
om twee parallelgroepen te vormen. We gaan uit van een gemiddelde groepsgrootte van 25 
leerlingen.  
 
Visie 
We willen alle kinderen goed in beeld hebben. Dit betekent dat we per jaar kijken hoe we dat 
kunnen vormgeven.  
We vinden het belangrijk dat we elk kind voldoende aandacht kunnen geven om te groeien. We 
hebben er vertrouwen in dat kinderen de vaardigheden hebben om in een combinatiegroep te 
kunnen werken, of in staat zijn deze vaardigheden te leren.  
We kijken ook naar mogelijkheden binnen de verschillende leerjaren om samen te werken, zodat 
de verschillende leerjaren elkaar kunnen versterken.  
We willen dat de kinderen in een combinatiegroep de aandacht krijgen die ze nodig hebben om 
te groeien. Dat krijgt ook vorm in mogelijke extra ondersteuning buiten de groepen. Dit wordt 
afgestemd met de intern begeleider.  
 
Toelichting 
Combinatiegroep: twee leerjaren worden samengevoegd in één groep. Bijvoorbeeld leerjaar 1 
en leerjaar 2 wordt groep 1/2  
Parallelgroep: Er zijn dan van één leerjaar twee groepen 
Leerjaar: betekent dat een kind de stof krijgt uit een bepaald cursusjaar, bijv. leerjaar 6.  
Groep: betekent dat een kind in groep 5/6 zit en dus zitten er twee leerjaren in een groep. 
 
Uitgangspunten 

- Gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen; 
- Bij het samenstellen van de combinatiegroepen is er een groot overleg met betrokken 

leerkrachten en IB.  
- Leerkrachten worden ondersteund in het uitvoeren van de combinatiegroep, gericht op 

het zelfstandig draaien van een combinatiegroep;  
- Wat door de verschillende leerjaren samen gedaan kan worden, wordt ook samen 

gedaan.  
- Als we een keuze voor een combinatiegroep maken, houden we dit in principe de hele 

schoolloopbaan vol. Heel zwaarwegende redenen in een groep kunnen aanleiding zijn om 
de combinatiegroep te wijzigen, in dit proces zullen we desbetreffende ouders tijdig 
informeren.  

 
Vorming combinatiegroepen 

- Ouders worden tijdig geïnformeerd over de groepsverdeling en kort daarna over de 
leerlingverdeling; 



 

- In het welkomstboekje staat beschreven hoe het proces van groepsverdeling wordt 
vormgegeven. 

- Bij de leerlingverdeling worden in het proces van de vorming zo veel mogelijk aspecten 
meegewogen. Denk hierbij aan cognitieve aspecten: te denken valt aan zwakkere 
leerlingen in de bovenste groep en sterkere leerlingen in de onderste groep. Ook sociaal-
emotionele aspecten, vriendjes en vriendinnetjes wegen we mee. We willen dat de 
belasting qua zorg in de enkele groep niet te zwaar wordt 

- Directie gaat in gesprek met ouders die daar vragen over hebben. 
- In principe staat de verdeling vast, tenzij ouders argumenten hebben die we niet hebben 

meegewogen in de keuze voor de combinatiegroepen. IB, leerkrachten en directie 
besluiten of de argumenten zwaarwegend genoeg zijn om de verdeling aan te passen.  

 
Inzet methodes 
Daar waar mogelijk worden methodes geclusterd en krijgt de groep gezamenlijk instructie. Denk 
hierbij aan vakken als Godsdienstonderwijs, muziek, crea, tekenen, bewegingsonderwijs, Engels 
en sociaal emotionele vorming. Voor de zaakvakken kijken we wat geclusterd kan worden, 
anders worden ze apart gegeven. 
Bij de vorming van een combinatiegroep wordt goed gekeken welke leerjaar van een methode 
wordt aangeboden, zodat aan het eind van de schoolloopbaan alle kerndoelen zijn aangeboden. 
In de overdracht wordt dit bij een combinatiegroep meegenomen.  
 
Er zijn ook vakken die niet gezamenlijk kunnen worden opgepakt, denk hierbij aan taal, lezen, 
rekenen en schrijven. Veel methodes bieden de mogelijkheid van combinatiegroepen aan. Het is 
raadzaam om dit te gebruiken.  
 
Aanleren vaardigheden in een combinatiegroep 
In een combinatiegroep wordt er van leerlingen andere vaardigheden gevraagd, bijvoorbeeld 
zelfstandigheid en aan je eigen taak kunnen werken, terwijl andere kinderen instructie krijgen. 
Ook uitgestelde aandacht vraagt meer aandacht in een combinatiegroep, dan in een enkele 
groep.  
Bij de vorming van een combinatiegroep wordt aan de executieve vaardigheden expliciet 
aandacht geschonken, zodat de leerlingen hun werk goed kunnen aanpakken. Het is mogelijk dat 
leerkrachten hier extra ondersteuning en scholing voor kunnen krijgen.  
 
Samenwerking combinatiegroepen en enkele groep 
Tussen de combinatiegroep en de enkele groep wordt actief samenwerking gezocht.  
Dat is op leerlingniveau, zodat de kinderen elkaar leren kennen en je beter kunt samenwerken in 
niveaugroepen. 
Op leerkrachtniveau maak je met de collega’s van de parallelgroep afspraken over de invulling 
van de samenwerking.  
 
 



 

Groep 7/8 en afscheid school 
Op een zeker moment gaat de helft van de groep van school af en zal de andere helft nog een 
jaar op school blijven.  
 
We zullen deze groep apart lesgeven, maar gaan we kijken of er op bepaalde momenten ook 
samengevoegd kan worden met de andere (enkele) groep 8. Denk hierbij aan het 
middagprogramma. Dit met ondersteuning voor de leerkracht.  
 
Groep 8 gaat gezamenlijk op kamp, voeren de musical gezamenlijk uit en is er één 
afscheidsavond. We starten gezamenlijk waarna de groepen uiteen gaan voor het persoonlijke 
gedeelte. Het samenvoegen van de groepen kan ook bijdragen aan de groepsvorming van 
leerjaar 8. 
 
We besteden dan in de laatste twee jaar op school expliciet aandacht aan de groepsvorming van 
de leerjaren.   
 
Extra ondersteuning 
Bij het vormen van een combinatiegroep gaan IB en leerkrachten met elkaar in gesprek over wat 
de onderwijsbehoeften zijn van deze groep. In overleg wordt besloten welke extra 
ondersteuning er kan komen in de groep. De ondersteuning is erop gericht dat leerlingen 
vaardigheden ontwikkelen om goed in een combinatiegroep te werken. N.b. Het gaat hier dus 
niet om ondersteuning voor leerlingen op cognitief/sociaal-emotioneel gebied. Mocht dat nodig 
zijn wordt dat ook afgestemd met IB.  
 
Praktische punten 

- Scholing voor leerkrachten die (voor het eerst) een combinatieklas gaan draaien 
- Er is een document combinatieklassen (zie bijlage) waarin de praktische afspraken 

rondom een combinatiegroep worden vormgegeven.  
 



 

Bijlage 1 Formulier afspraken combinatiegroep 
 
Schooljaar  

 

Combinatiegroep 
 

Leerkracht(en)  
 

 

Vak  Methode  Leerjaar Gezamenlijk 

Godsdienstige vorming  Levend Water  2022-2023 
2023-2024 

Ja 

Technisch lezen  Lekker Lezen    

Taal/Spelling  Staal  Nee 

Rekenen  Wereld in getallen 5   Nee 

Aardrijkskunde  Meander    

Geschiedenis  Brandaan    

Natuur en Techniek  Argus Clou    

Muziek  123zing  2022-2023 
2023-2024 

Ja 

Handvaardigheid  Uit de kunst  2022-2023 
2023-2024 

Ja 

Studievaardigheden  Blits    

Aanvankelijk lezen  Lijn 3   Nee 

Kleutermethode  Kleuterplein    

Gym  Lessenplan  2022-2023 
2023-2024 

Ja 

Verkeer  4-8 jeugd verkeerskrant  2022-2023 
2023-2024 

Ja 

Engels  Take it Easy  2022-2023 
2023-2024 

Ja 

Sociaal-Emotionele 
ontwikkeling  

Vreedzame school  2022-2023 
2023-2024 

ja 

 
Afspraken  

Biddag/dankdag 
Sing-in/Sing-out 
Kerst/Pasen  
Schoolfotograaf 
Schoonmaakavond 
Sportolympiade 

Afname Citotoetsen/Eindtoets 



 

Als de eindtoets plaatsvindt, vindt ook de entreetoets plaats. Voor de combinatiegroep 6/7 zoeken 
we een passende plek om de toets goed af te nemen. 
Tijdens de middentoetsen of eindtoetsen van cito, worden de toetsen van de leerlingen van groep 
7 afgenomen in de eigen groep. Voor de leerlingen van groep 8 wordt een alternatief programma 
bedacht.  

Veldhuizerschoolcollege 
Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan het Veldhuizerschoolcollege. De leerlingen van groep 7 
sluiten die dag(en) aan bij de andere groep.  

Musical 
De musical vindt gezamenlijk plaats 

Ouderavond/adviesgesprekken 
In groep 7/8 vinden er voor de leerlingen van groep 7 luistergesprekken plaats, voor de leerlingen 
van groep 8 adviesgesprekken.  

Schoolreis: 
In groep 1 t/m 6 gaan ze gezamenlijk op schoolreis 
In groep 7 gaat het gedeelte van de combinatiegroep mee naar de outdoordag, ook voor de 
groepsbinding 
In groep 8 gaan ze op kamp.  

Kamp 
Het groep 8 gedeelte gaat met de andere parallelgroep gezamenlijk op kamp.  

Sinterklaas 
Als de combinatiegroep 4/5 is, dan maken de leerlingen van groep 4 ook een surprise voor een 
andere leerling.  

 
Afspraken uit voorgaande jaren  

 

 
Samenwerking met parallelgroep 

Denk aan gezamenlijke activiteiten, groepsvorming met hetzelfde leerjaar, uitwisselen van lessen, 
lesgeven in niveaugroepen,  

 
 
 
 
 


