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Protocol indeling van leerlingen 

 
Hoe verdelen we onze leerlingen over de groepen? 

 

Onze leerkrachten beginnen in april met de voorbereidingen voor de indeling van de 

leerlingen voor het komend schooljaar. Dit is een heel nauwkeurig proces, waarbij de 

ontwikkeling en kwaliteit van alle leerlingen voorop staat. We hebben dit vastgelegd in 

het “protocol indeling van leerlingen”. Hoe we de leerlingen over de groepen verdelen, 

leggen wij hieronder uit. 

 

Waar houden wij rekening mee? 

Als wij de leerlingen verdelen over de groepen dan houden wij rekening met een aantal 

verschillende dingen. De aandachtspunten waar wij naar kijken, verdelen wij op 

schoolniveau, groepsniveau en het niveau van de leerling. 

 

Aandachtspunten voor de groepsindeling 

Op schoolniveau: 

• kijken we naar stabiliteit en continuïteit van de groepen als geheel; 

• kijken we naar continuïteit van het onderwijsproces voor de groepen in totaliteit; 

• houden we rekening met de mogelijkheden die de formatieruimte biedt. 

 

Op het niveau van de groep: 

• willen we zorgen voor een veilig en plezierig leerklimaat voor iedere leerling in de 
groep. 

• proberen we een evenwichtige verdeling te maken van de verschillende niveaus in 

de groep; 

• proberen we de leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben goed te 
verdelen; 

 
Op het niveau van de leerling: 

• proberen we iedere leerling bij een klasgenootje te plaatsen waar zij/hij goed mee 
kan samenwerken; 

• houden we rekening met de emotionele ontwikkeling van het kind; 

• houden we rekening met de persoonlijke behoefte aan begeleiding van ieder kind. 

 

Waar letten wij nog meer op? 

Wij gaan nauwkeurig om met de belangen van uw kind en die van andere kinderen. De 

leerkracht kent de kinderen het beste binnen de schoolsituatie. Zij heeft de kinderen 

langere tijd in de groep gehad en kent de mogelijkheden en eigenschappen van de 

leerlingen. Als kinderen naar een andere groep gaan dan speelt de leerkracht een 

belangrijke rol. Ook de intern begeleiders zijn hierbij betrokken. Uiteindelijk beslist de 

directeur over de definitieve plaatsing van de leerlingen. Daarna laten wij de ouders via 

een brief weten wat de nieuwe groepsindeling is. 

 

Wat als u het niet eens bent met de groepsindeling? 

De definitieve indeling van de kinderen in groepen is de verantwoordelijkheid van de 

school en niet van de ouders. Wij willen graag transparant zijn naar ouders en leerlingen. 

Vanwege de bescherming van privacy van de leerlingen kan dit niet bij het maken van de 

groepsindeling. Bent u het niet eens met de groepsindeling? Dan kunt u een formeel 

bezwaar indienen via de officiële klachtenprocedure. Op onze website en in de schoolgids 

staat hoe u dit kunt doen. 

 

 

 

 
 


