
 

  

Uitwerking overleg 15-01-2018 
 
Aanwezig: Petra, Margreet, Annette, Leontien en Misja 
 
Doel van het overleg was te brainstormen hoe de kleuterbouw er komend schooljaar uit kan 
zien en onderzoeken welke kansen er komen door de onderwijsinnovaties.  
 
Wens van de kleutergroepen is een aparte instroomgroep te houden die intensief 
samenwerkt met de peuterspeelzaal. De andere groep ½ kinderen (zo’n 75) worden 
verspreid over 3 stamgroepen.  
 
Basis van de personele inzet is 4 FTE aan onderwijzers. Waar mogelijk aangevuld met 
‘helpende handen’. Als het clusters kleuters eenmaal loopt kan gekeken worden naar een 
mogelijke andere inzet van extra personele inzet, maar dat wordt nu nog te vroeg ervaren.  
 
In de stamgroepen wordt minimaal de dag begonnen, geluncht en de dag afgesloten. Het 
werken in een cluster biedt de mogelijkheid om tijdens werklessen en kleine kringen 
kinderen klas overstijgend te laten werken. In de grote kring kunnen leerlingen op niveau 
worden gesplitst om beter tegemoet te komen aan de instructiebehoefte. De groep 1 
kinderen kunnen tijdens werklessen en kringen aansluiten bij cluster ½ als de 
onderwijsbehoefte hier om vraagt. De kinderen van de psz kunnen eerder aansluiten bij 
groep 1 als de onderwijsbehoefte hier om vraagt.  
 
De wens is om de externe docenten tussen 08.45 en 14.15 uur hun lessen te laten geven. De 
zwemlessen zouden beter passen tussen 14.15 – 15.00 uur.  
 
Het aanbod van 14.15 – 15.00 uur is nog een uitdaging. Er wordt gedacht aan 
spelletjescircuit, voorlezen en buitenspelen. Het betrekken van ouders tijdens deze tijd 
wordt als positief ervaren. Het meenemen van jongere kinderen door ouders zien we niet als 
haalbaar tenzij hier aparte opvang voor georganiseerd wordt. Er is geen behoefte aan een 
flexibele instroom in de ochtend. 
 
De komende werken wordt door de collega’s verder gedacht over de invullingen van het 
cluster. We komen de week na de voorjaarsvakantie weer bij elkaar.  
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