
Protocol groepssplitsing Daltonschool de Dissel in Ruinerwold. 

 
(Dit geldt wanneer een groep gesplitst wordt bij aanvang van een nieuw schooljaar) 
 
Inleiding 

Een sterke groei of een sterke afname van het aantal leerlingen kan aanleiding zijn om 
combinatiegroepen te gaan vormen. 
Onderwijs vindt plaats in een groep. Voor het kind en de andere kinderen, de leraren en de 
school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin het kind geplaatst 
wordt.                                                                                                                                
Ouders mogen van de school verwachten dat er zorgvuldig naar de belangen van hun kind 
en die van de andere kinderen gekeken wordt en dat er een weloverwogen beslissing 
genomen wordt.  De school kan niet garanderen dat bij voorbaat aan alle wensen van ouders 
tegemoet kan worden gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is. De 
school heeft met het oog op een zorgvuldige besluitvorming een protocol groepsindeling 
ontwikkeld waarin de procedure wordt beschreven en de criteria worden gegeven aan de 
hand waarvan de plaatsing in groepen geschiedt. Tevens is aangegeven wanneer ouders 
welke inbreng kunnen hebben.                                                                                                                                      

                                                                                                                                   
Aandachtspunten voor groepsindeling 
Hieronder volgen de aandachtspunten aan de hand waarvan de school beoordeelt in welke 
groep een kind terechtkomt. Er zijn drie groepen aandachtspunten te onderscheiden die 
onderling gelijkwaardig zijn. De indeling zal gebaseerd zijn op het samengaan van deze 
verschillende aandachtspunten. Wij streven er naar goed functionerende groepen samen te 
stellen, dit zijn groepen waar een goed pedagogisch klimaat heerst en waarmee didactisch 
goed gewerkt kan worden. 

1. Op het niveau van de individuele leerling  
 voor iedere leerling wordt gepoogd hem of haar bij minimaal één vriendje of 

vriendinnetje te plaatsen.  
 er wordt rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van het 

kind.  
 Indien nodig wordt middels de afname van sociogram  o.a. gekeken hoe de 

onderlinge verhoudingen bij de kinderen liggen. 

2. Op het niveau van de groep  
 er wordt geprobeerd bevriende kinderen bij elkaar te houden behalve als de 

vriendschap een negatief effect heeft op de leerprestaties en groepsproces.  
 we streven naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes. 
 elke groep dient ongeveer evenveel leerlingen te bevatten  
 we streven naar een evenwichtige verdeling van de verschillende niveaus van 

kinderen op verschillende gebieden.  

3. Op schoolniveau  
 De school streeft naar stabiliteit en continuïteit in de groep, d.w.z. dat de 

gevormde groep in principe in stand  blijft. Dit is echter geen garantie!  
 er dient rekening gehouden te worden met ruimte die de formatieregeling 

biedt  
 er dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheden met betrekking 

tot het aantal lokalen  



Werkwijze 
1. Zodra  de formatie voor het volgend jaar bekend is, worden de ouders middels de 

nieuwsbrief op de hoogte gesteld van het voornemen om groepen  (opnieuw) te 
splitsen.  

2. Voor de gesplitste groepen, wordt er door de leerkracht(en) een weloverwogen keuze 
gemaakt, gebaseerd op de dagelijkse praktijk. 

3. De school maakt op basis van dit protocol een voorstel tot splitsing van de 
betreffende groep(en) 

4. Het voorstel gaat ter instemming naar de medezeggenschapsraad.  
5. De ouders worden ingelicht middels een brief waarin de weloverwogen argumenten 

van de school worden genoemd. 
6. Wanneer ouders een bezwaar hebben, kan tot een week na de bekendmaking een 

schriftelijke reactie gegeven worden waarin een gefundeerd argument genoemd kan 
worden. 

7. De betreffende leerkrachten en de directie gaan de argumenten van ouders die een 
bezwaar hebben overwegen en komen tot een besluit tot herindeling of tot 
handhaving van het eerste voorstel.  

8. De school maakt een uiteindelijke beslissing en heeft het laatste woord bij het indelen 
van een groep. 

9. Ondanks pogingen te komen tot een verantwoorde indeling van de groepen waarbij 
de wensen van de ouders mee worden genomen, kan het voorkomen dat de school 
en de ouders niet tot overeenstemming kunnen komen. Voor deze ouders bestaat  de 
mogelijkheid een klacht in te dienen bij het bestuur van stichting Wolderwijs of bij de 
Klachtencommissie Openbaar Onderwijs. 
De Landelijke Klachten Commissie acht een klacht alleen gegrond indien in de 
aanloop naar de beslissing onzorgvuldig is gehandeld, indien het besluit kennelijk 
onjuist is of indien een andere oplossing onmiskenbaar beter zou zijn geweest. 

10. De school streeft er naar om een eenmaal gevormde groep in tact te laten, wanneer 
de resultaten, zowel cognitief en sociaal emotioneel, naar tevredenheid zijn. Bij 
individuele probleemgevallen wordt, zoals gebruikelijk, contact opgenomen met de 
ouders. 

 


