Combinatieklassen.
Sinds dit schooljaar heeft onze school op
een aantal momenten in de week
combinatieklassen. De bezuinigingen in het
onderwijs maakten dit noodzakelijk.

Organisatie en overleg:
• De betrokken leerkrachten plannen de
vakgebieden en het aanbod onderling in
nauw overleg.
• De combileerkracht maakt een strakke
planning waarbij instructie en verwerkingstijd
goed over de beide groepen over de dag
verdeeld zijn (planbord).
• De eigen leerkracht en leerlingen zorgen dat
de spullen voor de combidag klaar liggen.
• We kijken kritisch naar wat werkt en delen de
succeservaringen in de bouwvergadering
zodat ook andere leerkrachten hier hun
voordeel mee kunnen doen.
• Schoolbreed is er aandacht besteed aan de
verbetering van werkhouding.

Wat zijn nu onze ervaringen?
In deze folder willen we graag onze voorlopige
bevindingen met u delen.

Overwegingen bij het maken van
combiklassen:
•
•
•
•

We hebben voor een combinatie met
aaneensluitende leerjaren gekozen.
Hierdoor is de combigroep als geheel te
benaderen (gymlessen, creatieve vakken).
We overleggen in ons team hoe de leerlingen
het beste verdeeld kunnen worden.
We streven naar een overgangsmodel,
waarbij een gedeelte van de week de groep
les heeft van de eigen leerkracht en een
gedeelte van de week van de
combileerkracht.

En wat zijn de ervaringen van u als ouder?
Bij de rapportgesprekken hebben we te horen
gekregen dat het voor veel ouders is
meegevallen. Het was even wennen, maar
men heeft gemerkt dat er oog is voor een
goed lesaanbod. Men heeft er vertrouwen in
gekregen.

Combinatieklassen in de toekomst?
Wij zijn alweer aan het denken over de
organisatie voor volgend schooljaar.
Ook dan zullen we (gedeeltelijk) met
combiklassen gaan werken.
Gelukkig zijn onze eerste ervaringen positief
waardoor we het werken in combiklassen als
uitdaging voor de toekomst zien!

Wat zijn nu onze ervaringen?
Positief aan deze manier van werken is dat de
kinderen bijvoorbeeld leren omgaan met
uitgestelde aandacht en oefenen in zelfstandig
werken.
Verder geeft een strakke planning structuur en
houvast.
Dit brengt rust bij de kinderen. Zij ervaren dit
zelf als positief.
Leerkrachten overleggen meer over de inhoud.
Dat komt de kwaliteit van de instructie ten
goede. En leerkrachten krijgen beter zicht op
doorgaande leerlijnen.

“Leren doen we samen”.
Dat betekent dat we altijd open staan voor uw
mening en adviezen.
De directie, team en MR willen graag partner
zijn in de zorg rondom uw kind.
Wel graag een afspraak maken. Dan krijgt het
de tijd die het verdient.

