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Doorstromen naar groep 3;
Voor 2016-2017 wordt voor de ouders van de 6-jarigen die vanuit de zes kleutergroepen
van de locatie Mimosaplein doorstromen naar groep 3 waar dat mogelijk is een
overgangssituatie mogelijk gemaakt.
De overgangssituatie houdt in dat de school haar best doet om tegemoet te komen aan de
verwachting van deze ouders dat hun kind in een van twee groepen 3 op de locatie
Mimosaplein komt.
Dat betekent concreet dat de school, gezien het hoge aantal leerlingen die vanuit de 6
kleutergroepen doorstromen naar 2 groepen 3 binnen de locatie Mimosaplein, onderzoekt
of een groep groter dan 25 leerlingen mogelijk is. De maximaal mogelijke groepsgrootte
binnen onze school is 30.
Of groter dan 25 en maximaal 30 leerlingen mogelijk is, wordt bepaald door;
-

De ervaring van de groepsleerkrachten die de groepen gaan leiden.
De zorgdruk die vanuit de leerlingen van de groep op zowel de individuele leerlingen,
de groep en de leerkracht rust.
De lokaalruimte, ofwel het aantal m2 dat het lokaal groot is.

Een groep groter dan 30 is niet mogelijk, als de 2 groepen te groot worden, moeten de
kinderen boven 30 verwezen worden naar de locatie Begoniastraat. Mocht dit het geval zijn,
dan gelden de volgende twee criteria;
1. Broertjes/zusjes.
2. De aanmelddatum van elk kind.
Na dit schooljaar 2016-2017 is een overgangssituatie niet meer mogelijk. Vanaf 1 augustus 2017
vindt er een verdeling die door de school de school gemaakt wordt ! We gebruiken hierbij de
volgende criteria;

1.
2.

De groepsnorm is 25 leerlingen.
In alle gevallen geldt de aanmeldingsdatum als hoofdcriterium.
Stel dat er voor broers of zussen 9 plaatsen zijn in een van de locaties en er zijn 12
gegadigden dan hebben de eerste 9 aangemelde broers of zussen de eerste
rechten.

3.

Broers en zussen die uit onze kleutergroepen doorstromen, voor zover er reeds een
kind in een van de groepen op een van de locaties zit gaan voor kinderen die geen
broers of zussen op school hebben.
Ook hier geldt dat de volgorde bepaald wordt door de aanmelddatum. Bij 9 plaatsen
en 12 kinderen, zullen 3 kinderen dus niet in de gewenste locatie kunnen instromen
mogen hun wens uitspreken hun kind in de andere locatie in te laten stromen.
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4.

5.

Medebepalend kan zijn het advies van de kleuterbouw/ondersteuningsgroep. In
sommige gevallen is een kleinere school beter voor een kind dan een grotere school.
In dit geval gaan we in gesprek met de betreffende ouders.
Broers en zussen die vanuit een andere school instromen in groep 3; hier volgen we
het criterium van de aanmelddatum. Criterium 3 vervalt voor deze kinderen.

Ouders mogen hun wens m.b.t. de locatie uitspreken, de school bepaalt of dit mogelijk is.
De school kan niet toezeggen dat aan deze wens tegemoet gekomen kan worden.
In geval van medische noodzaak volgt de school het medisch advies van een specialist. Dit
advies wordt door de schoolarts en de schoolpsycholoog voor dat de toezegging m.b.t.
locatie wordt, gegeven, getoetst.
Met de ouders gaan we vervolgens in gesprek.
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