
 

  

Cluster groepen 3 
 
2.9 FTE leerkracht 
 
Kinderen zijn verdeeld over 2 vaste stamgroepen. Er zijn vanuit de kleuters enkele kinderen 
geselecteerd als ‘schakelklasleerling’. Met deze ouders wordt doorgenomen dat hun kind op 
meerdere momenten extra instructie krijgt, of in een kleinere groep, maar dat ze wel 
geplaatst worden in een van de 2 normale stamgroepen.  
 
Per periode van 6 weken (methodetoetsperiode) wordt besloten welke kinderen starten bij 
de 3e leerkracht. Omdat na elke toets de niveaus opnieuw ingeschaald worden kan de 
samenstelling van deze kinderen wisselen per periode. Belangrijke onderdelen van de 
instructie van de 3e leerkracht zijn Pre-teaching en extra instructie op letterkennis, 
begrippen, vooraan etc. De ‘KIJK’ is leidend voor de indeling bij de start van het schooljaar.  
 
De dag wordt gestart in 3 groepen: Stamgroep A, stamgroep B en de schakelklas. Start is met 
Trefwoord en aansluitend is er tot 10.45 uur lezen. De kinderen gaan met zijn allen naar 
buiten. Na binnenkomen om 11.00 uur is er eenzelfde verdeling op instructiebehoefte voor 
rekenen. Deze kan anders zijn dan de ochtend.  
 
De 3e leerkracht zal naast de hierboven beschreven extra instructie op 4 dagen zich ook één 
dag richten op de kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben.   
 
Rond 12.15 uur eten de kinderen en gaan naar buiten met 2 van de 3 leerkrachten. 1 
leerkracht heeft al pauze.  
Na deze pauze volgt het middagprogramma met wisselend per dag Lezen, schrijven, 
weektaak, Engels, Naut (vanaf januari) en handvaardigheid. De inzet van de 3 leerkrachten 
varieert afhankelijk van het vak  en de dag.  
 
Om 14.15 uur start de verlengde schooldag. Hier is de leerkracht die al pauze heeft gehad bij 
aanwezig, waar nodig samen met een 2e persoon. De andere 2 leerkrachten hebben op it 
moment pauze.  
 
Er is nog geen duidelijkheid over wanneer de gym is. Wens is dat deze in 2 groepen plaats 
vindt. De wens voor de inzet van de natuurdocente is om deze meer clusteren in een 
bepaalde periode.  
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