
BESLUIT C.Q. ADVIES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
___________________________________________________________________________
Nummer: 2021-22-02
Datum: 9 november 2021
Soort: Instemming (medezeggenschapsraad)
Grondslag: artikel(en) 10 sub b Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
Vraag: Voorgenomen besluit met betrekking tot het samenvoegen van de

groepen één en twee per 16 november 2021, zie bijlage.

Besluit: Stemt in
___________________________________________________________________________

Het voorstel:
De schooldirectie wil de kleutergroepen één en twee samenvoegen tot drie gemengde
kleutergroepen één/twee. Deze wens komt voort uit de gedachte dat op die manier een betere
onderwijskwaliteit gerealiseerd kan worden en alsdan de werkdruk gelijkelijk verdeeld zal zijn
over de groepsleerkrachten.

Juridisch kader:
De medezeggenschapsraad moet instemmen met voorstellen van de schooldirectie die betreffen
de vaststelling of  wijziging van het schoolplan c.q. het leerplan. Het voorgenomen besluit kan
gekwalificeerd worden als een dergelijk voorstel zodat de medezeggenschapsraad (ouders en
personeel) daarmee moet instemmen.

Overwegingen en opmerkingen:
- De schooldirectie heeft het voorgenomen besluit besproken met de betrokken

leerkrachten. Die zien de voordelen van het samenvoegen van de groepen. Deze
voordelen uiten zich in een betere en eerlijkere werkverdeling en daarmee een betere
kwaliteit van onderwijs.

- Ook heeft de schooldirectie een enquête onder de ouders gehouden om te peilen wat die
van het voorstel vinden. Uitkomst daarvan was dat de meerderheid van de ouders het
voorstel steunt. De ouders die het voorstel (vooralsnog) niet steunen hebben vooral
vragen gesteld die ook binnen de medezeggenschapsraad (met de schooldirectie)
besproken zijn en door de schooldirectie naar genoegen zijn beantwoord. Meest gestelde
vragen zijn:

Vraag: Is dit wel fijn voor de kinderen uit groep twee?
Antwoord: Ja. Er is meer rust in de groep omdat nieuwe kinderen verdeeld
worden over alle groepen. De groepen groeien dus minder snel. Er kan daardoor
meer aandacht gegeven worden aan individuele kinderen.



Vraag: Zijn er dan geen nadelen?
Antwoord: Neen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen in een
combinatiegroep niet slechter af  zijn dan in een homogene (‘gewone’) klas.
Combinatiegroepen zijn niet nadelig voor de ontwikkeling van een kind.
Leerlingen in een combinatiegroep leren net zo veel als andere kinderen. Ook
lijdt het welbevinden van kinderen niet onder een combinatiegroep. Sterker, voor
bijvoorbeeld de taalontwikkeling van kinderen is een gecombineerde groep juist
goed.

Vraag: Maar wat zijn dan - behalve de taalontwikkeling - precies de voordelen?
Antwoord: Niet voor niets kiezen onderwijsvormen als montessori, jenaplan en
dalton er heel bewust voor leerlingen van verschillende leeftijden in één groep te
plaatsen. Het leeftijdsverschil heeft vaak een positieve invloed op de (sociale)
ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de
oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren
kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en
geconcentreerd werken. Combinatiegroepen kunnen ook een voordeel zijn voor
kinderen die in één of  meer vakken achterlopen of  juist vooruit zijn. Ze kunnen
gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep.
Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl
goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende
lesstof.

Vraag: Maar hoe zit het dan met reeds gemaakte vriendjes?
Antwoord: Dat zal niet veranderen. De groepen doen nog steeds veel samen en
ook kunnen de kinderen elkaar tijdens de pauzes opzoeken op het schoolplein.
De groepen nu zijn hecht maar die (ge)hechtheid zal ook snel ontstaan als de
groepen zijn samengevoegd.

Vraag: Wat is de winst van nu splitsen als de kinderen in groep drie weer worden
samengevoegd?
Antwoord: Het is de bedoeling om dit niet alleen voor dit jaar te doen maar ook
voor de komende jaren. Hoe eerder we de groepen samenvoegen hoe eerder we
kunnen profiteren van de voordelen die dat met zich meebrengt.

Vraag: En de groepen intact houden door één groep één van tweeëntwintig
kinderen te maken en dan de andere leerkracht van groep één samen met
de leerkracht van groep twee, de huidige groep twee laten doen?
Antwoord: Nee. Hiervoor is bewust niet gekozen omdat dit juist een onrustiger



situatie oplevert (wisselen tussen lokalen) en de voordelen van gecombineerde
groepen niet ontstaan terwijl wij dit vanuit onderwijskundig oogpunt juist wel
willen.

- De schooldirectie gaat in een nog te versturen brief  in op (enkele van deze) bovenstaande
punten.

Slotsom:
De medezeggenschapsraad stelt vast dat het voorgenomen besluit uit onderwijskundig oogpunt
een juist besluit is. Het voorstel wordt gedragen door het personeel en door de meerderheid van
de ouders. De schooldirectie heeft het voorgenomen besluit zorgvuldig genomen door de diverse
geledingen om hun mening te vragen. De vragen en opmerkingen die dit heeft opgeleverd zijn
door de schooldirectie naar genoegen beantwoord. De medezeggenschapsraad stemt in met het
voorgenomen besluit.

Voorzitter Secretaris

D. van der Wal B. Gerris

Bijlagen: Voorgenomen besluit



Bijlagen



Van: Direc�e ODBS Pieterskerkhof <direc�e@pieterskerkhof.com>
Verzonden: donderdag 7 oktober 2021 16:55
Aan: MR ODBS Pieterskerkhof <mr@pieterskerkhof.com>
Onderwerp: Mogelijke herindeling kleutergroepen
 

Beste MR,

In de vorige vergadering is kort gesproken over de indeling van de kleutergroepen.
Inmiddels is er met het team een gesprek gevoerd over deze indeling en de wens om
met drie groepen 1/2 te werken i.p.v. de huidige indeling. Het team vindt het een
goed idee om de indeling aan te passen.

Volgende week wil ik de ouders van de groepen 1/2 informeren over onze gedachten
en deze onderbouwen. Direct na de herfstvakantie of gelijktijdig met het verstekken
van de informatie, wil ik bij deze groep ouders een korte enquête uitzetten hierover.

Vervolgens wil ik deze onderbouwing en de uitslag van de enquête aan de MR
voorleggen en vraag ik daarbij om instemming met als doel om uiterlijk half
november daadwerkelijk deze herindeling te realiseren, bij voorkeur echter in de week
van 8 november.

Aangezien we pas 9 november een MR vergadering hebben zou ik dit indien mogelijk
per mail met de MR willen doen. 

Ik hoop dat jullie hier met elkaar overeenstemming over kunnen vinden.

Met vriendelijke groet,
 
Jasper Bunt
interim-directeur ODBS Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10
3512 JR Utrecht
030-2311751

-- 
Met vriendelijke groet,
 
Jasper Bunt
interim-directeur ODBS Pieterskerkhof

Pieterskerkhof 10
3512 JR Utrecht
030-2311751
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