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                Gendt, 14 mei 2020 

 

Aan: alle ouders, verzorgers van IKC de Vonkenmorgen 

Betreft: groepssamenstelling basisschool schooljaar 2020-2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag informeren wij u over de groepssamenstelling van schooljaar 2020-2021. 

Zoals u weet kon de ouderavond gepland op 25 maart jl., geen doorgang vinden i.v.m. de coronacrisis. Wij 

hadden u graag op deze avond ontmoet om u mee te nemen in de keuzes die genomen moeten worden. Voor 

nu maakt de huidige situatie dat we u schriftelijk zullen informeren over de stand van zaken op dit moment. 

Team, directie en IKC-raad hebben de afgelopen periode niet stil gezeten. 

Het team heeft er met instemming van de IKC-raad voor gekozen om vanaf volgend schooljaar onderwijs te 

verzorgen in 14 groepen, waarvan één combinatiegroep. De reden waarom wij volgend schooljaar met 14 

groepen gaan werken is, omdat het financieel haalbaar is. Het team heeft alle werkdruk verlagende middelen 

ingezet voor de formatie. In de toekomst (al volgend schooljaar merkbaar) loopt het leerlingenaantal zeker 

flink achteruit waardoor we minimaal in 2021-2022 met twee combinatiegroepen gaan werken. Dit heeft ook 

te maken met het aantal geboortes per jaar in Gendt. Hoe dit er precies in de toekomst uit zal gaan zien, is 

nog niet duidelijk, maar het leek ons goed om u als ouder hierin vast mee te nemen.  

Hieronder het overzicht: 

1-2A 4A 6B 

1-2B 4B 7 

1-2C 5A 7/8 

3A 5B 8 

3B 6A  

Tijdens de gesprekken tussen ouders en leerkrachten van de huidige groepen 6, 6/7 en 7 hebben wij veel 

positieve geluiden gehoord over de huidige groepssamenstelling. Ook de leerlingen zijn erg tevreden. Dat 

blijkt uit de driehoekgesprekken en uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. De leerkrachten 

werken met veel plezier in deze groepen. Dit is duidelijk merkbaar aan de fijne sfeer in de groepen. 
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Natuurlijk realiseren wij ons dat groep 8 een speciaal leerjaar is. Als team gaan wij er alles aan doen om dit 

vorm te geven.  

Zo zal er voor de start van het schooljaar een plan gemaakt worden hoe om te gaan met de highlights van 

groep 8. Wij denken hierbij aan het verkeersexamen, het bezoek aan het rijksmuseum, de cito eindtoets, de 

minilessen van het voortgezet onderwijs, het kamp etc. 

Daarover informeren wij u op de informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

Wij hopen dat wij u in deze brief duidelijk hebben kunnen maken hoe wij zijn gekomen tot de uiteindelijke 

keuzes op het gebied van de organisatie van het onderwijs. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dit graag.  

Hartelijke groet, 

Team de Vonkenmorgen 

 

 

 


