
Dag start einde totaal verlengde schooldag

maandag 08.45 14.15 5,5 0,75

dinsdag 08.45 14.15 5,5 0,75

woensdag 08.45 14.15 5,5 0,75

donderdag 08.45 14.15 5,5 0,75

vrijdag 08.45 14.15 5,5 0,75

27,5 3,75

Cluster 1/2

stamgroepen groep 1 1/2A 1/2B 1/2C

leerlingaantal 20 25 25 25

personeel 1 fte LK 1 fte LK 1 fte LK 1 fte LK

overig personeel -

Indeling niveaus Op basis van aanbod in (kleine) kring. 

Gym op Buiten en eens per 3 weken op een ochtend

vakgebieden ochtend Uren per week Invulling ochtend en middag:

Trefwoord/burgerschap 3,5 In de stamgroepen wordt het grootste gedeelte

Rekenen 2 van het programma doorlopen. Tijdens werklessen,

Spelling 0 kleine kring wordt klasoverstijgend gewerkt.

Taal 2 Bij grote kringen worden kinderen, afhankelijk van

lezen 0 het onderwerp ingedeeld op niveau's. 

begr. Lezen 0 Per 2 weken indelen van de kringen.

schrijven 1 Grotere hoeken per thema wisselend per klas. Per 2

Engels 1 groepen binnen spelen in deze hoeken. Tijd die je

9,5 in je stamgroep zit wisselt je 'grote' themahoek dus.

vakgebieden middag Kinderen vanuit de instroomgroep draaien mee op basis

wereldoriëntatie 0 van ontwikkelbehoefte. 

programmeren 0 Document in Sharepoint waarbij je per 'leergebied'

expressie/muziek 1 opvallende zaken invult. 

ontwikkelingsmateriaal 5,5

spel en bewegen 5,5

verkeer 0,5

school tv 0,5

13

overige uren

1e pauze 0

eten 2,5

2e pauze 2,5

reistijd gym 0

5

Totaal 27,5

Aanbod verlengde schooldag Schoolzwemmen

Spelletjescurcuit

Voorlezen

Buiten spelen

Personele inzet VS leerkrachtondersteuner

BSO medewerker

TSO vrijwilliger





3

3A 3B

25 25

1 fte LK 0,9 fte LK

1 fte LK

Op basis van methodetoetsen.

voorkeur middag op donderdag

Wisselend per 6 weken. 

Uren per week Invulling ochtend en middag:

2,5 Kinderen zijn verdeeld over 2 vaste stamgroepen. Er 
5 zijn vanuit de kleuters enkele kinderen geselecteerd

1 als schakelklasleerling. 

2,25 Per methodetoetsperiode wordt besloten welke 

8,5 kinderen starten bij de 3e leerkracht. Wisselingen 

0 vinden dus plaats op instuctiebehoefte.

Grotere hoeken per thema wisselend per klas. Per 2 1,5 De dag start in 3 groepen. A, B en schakelklas. 

1 Start is met Trefwoord en lezen. De kinderen

in je stamgroep zit wisselt je 'grote' themahoek dus. 21,75 gaan met zijn allen naar buiten. Na binnenkomst is er

Kinderen vanuit de instroomgroep draaien mee op basis eenzelfde verdeling op instructiebehoefte voor rekenen

0 Deze kan anders zijn dan in de ochtend. 

0 De 3e leerkracht zal zich 4 dagen op bovenstaande 

1 richten en 1 dag op leerlingen met extra uitdaging. 

0 Kinderen eten en gaan naar buiten met 2 leerkrachten.

0,75 De 3e heeft pauze en werk in het verlengde aanbod. 

0 In de middag staan wisselende vakken op het program

0 afhankelijk van de dag. 

1,75

1,25

1,25

1,25

0,25

4

27,5

Schoolzwemmen techniek constructiemateriaal

creatieve expressie

dans/muziek

wereldoriëntatie projecten in circuitvorm per cyclus

gezelschapsspellen

Eigen leerkracht

? (is er nog iemand nodig?)





4/5 6/7

4/5A 4/5B 4/5C 6/7A 6/7B

33 33 33 33 33

1 fte LK 1 fte LK 1 fte LK 1 fte LK 1 fte LK

1 fte LKO 1 fte LKO

? ?

? ?

Uren per week Invulling ochtend: Uren per week Invulling ochtend:

2,5 Start van de dag in de stamgroepen met Trefwoord. 2,5 Start van de dag in de stamgroepen met Trefwoord. 

5 ? 5

2 2,5

2,5 2,5

3,75 2,5

1,5 1,75

1 Elke vrijdag 'herhalingsdag' op doelen. Instructies 0,5 Elke vrijdag 'herhalingsdag' op doelen. Instructies

1 zijn per individu op groepjes door al het personeel. 1 zijn per individu op groepjes door al het personeel. 

19,25 18,25

Invulling middag: Invulling middag:

2 Naut, Meander en Brandaan digitale versie. Per 6 3 Naut, Meander en Brandaan digitale versie. Per 6

0 weken een themaplanning over één onderwerp. 0 weken een themaplanning over één onderwerp.

1 Andere vakgebieden worden hier in geïntegreerd. 1 Andere vakgebieden worden hier in geïntegreerd.

0 De basis voor de groepen zijn de stamgroepen. 0 De basis voor de groepen zijn de stamgroepen. 

0,75 Leerkrachten spreken van tevoren af wie welk 0,75 Leerkrachten spreken van tevoren af wie welk

0,5 vakgebied geeft. 0,5 vakgebied geeft. 

0 Externe docenten worden ingehuurd per periode 0 Externe docenten worden ingehuurd per periode

4,25 afhankelijk van het onderwerp. 5,25 afhankelijk van het onderwerp.

1,25 1,25

1,25 1,25

1,25 1,25

0,25 0,25

4 4

27,5 27,5

Groepsbuilding Groepsbuilding

Projecten meer- of hoogbegaafden Projecten meer- of hoogbegaafden

Huiswerk Huiswerk

Eigen werkpakketten Eigen werkpakketten

Begeleiding werkstukken, spreekbeurten etc. Begeleiding werkstukken, spreekbeurten etc.

leerkrachtondersteuner leerkrachtondersteuner

BSO medewerker MT-lid

TSO vrijwilliger TSO vrijwilliger





8

6/7C 8A 8B

33 26 24

1 fte LK 1 fte LK 1 fte LK

-

Instructiebehoefte op basis van leerdoelen

?

Invulling ochtend: Uren per week Invulling ochtend:

Start van de dag in de stamgroepen met Trefwoord. 2,5 Stamgroepen zijn de huidige groepen 7. Wisselen

5 van klas is op basis van instructiebehoefte. Dit kan

2,5 zijn verlengde instructie of klassikale op doelen.

2,5 Tijdens lessen die dit toelaten indelen op basis

2,25 van verwachte uitstroom VO. Denk hierbij aan 

2 huiswerk of projecttaken.

Elke vrijdag 'herhalingsdag' op doelen. Instructies 0,5

zijn per individu op groepjes door al het personeel. 1

18,25

Invulling middag: Invulling middag:

Naut, Meander en Brandaan digitale versie. Per 6 3 Naut, Meander en Brandaan digitale versie. Per 6

weken een themaplanning over één onderwerp. 0 weken een themaplanning over één onderwerp.

Andere vakgebieden worden hier in geïntegreerd. 1 Andere vakgebieden worden hier in geïntegreerd.

De basis voor de groepen zijn de stamgroepen. 0 De basis voor de groepen zijn de stamgroepen. 

Leerkrachten spreken van tevoren af wie welk 0,75 Leerkrachten spreken van tevoren af wie welk

vakgebied geeft. 0,5 vakgebied geeft. 

Externe docenten worden ingehuurd per periode 0 Externe docenten worden ingehuurd per periode

afhankelijk van het onderwerp. 5,25 afhankelijk van het onderwerp.

1,25

1,25

1,25

0,25

4

27,5

Groepsbuilding/kampvoorbereidingen

Projecten meer- of hoogbegaafden Projecten meer- of hoogbegaafden

Huiswerk

Eigen werkpakketten

Begeleiding werkstukken, spreekbeurten etc. Begeleiding werkstukken, spreekbeurten etc.

MT-lid





Stamgroepen zijn de huidige groepen 7. Wisselen

van klas is op basis van instructiebehoefte. Dit kan

zijn verlengde instructie of klassikale op doelen.

Tijdens lessen die dit toelaten indelen op basis

van verwachte uitstroom VO. Denk hierbij aan 

Naut, Meander en Brandaan digitale versie. Per 6

weken een themaplanning over één onderwerp.

Andere vakgebieden worden hier in geïntegreerd.

De basis voor de groepen zijn de stamgroepen. 

Leerkrachten spreken van tevoren af wie welk

Externe docenten worden ingehuurd per periode




