Planning verdeling nieuwe thuisgroepen
Besproken en vastgesteld met MR in schooljaar 2017-2018.
Datum
Week 1
7 mei – 11 mei

Week 2
14 mei – 18 mei
Lijst 14 mei:
Nieuwe leerlingen per unit
Lijsten 18 mei :
Overgang – doublure
Leerlingen per thuisgroep

Wat te doen…
Wie
Overzicht van kinderen die je graag bij elkaar wil Individuele mentoren
houden (vriendjes) of wie juist niet (sociaal).
- Vriendjes / Vriendinnetjes
- Zorgzwaarte/ Zorgbehoefte

Afspraken
Unit 1 – 2: Vanuit observaties en eerdere
gesprekken die gevoerd zijn met ouders en kinderen
over vriendschappen maak je keuzes voor het
groeperen van kinderen.

Overzicht inleveren bij unitcoördinator.

Unit 3 – 4: Vanuit observaties en gesprekken met
kinderen over vriendschappen maak je keuzes voor
het groeperen van kinderen. Geen gesprekken met
ouders. Kinderen zijn zelf in staat om hierover hun
visie met je te delen.

Inzicht: Wie blijft in de unit en wie gaat naar de
volgende unit. – Lijst met overzicht per unit
delen met de volgende unit.

Units + IB

Overgang van unit: de groepen mogen geheel gemixt
worden. Zo ontstaan er nieuwe samenstellingen en
groepsdynamica.
Mentorkinderen blijven bij dezelfde mentor
(uitzonderingen in overleg met ondersteuningsteam
IB + Directie).

Overzicht maken met de unit hoe de kinderen
die door gaan het best verdeeld kunnen worden
over het aantal groepen van de nieuwe unit.
Principe van zo gelijk mogelijk verdelen.
Nieuwe leerlingen moeten bekend zijn
(eventuele zij-instromers).

Beiden geven geen garantie dat je ook bij deze
kinderen geplaatst wordt!
Twijfel doublure en versnellers: twee keer plaatsen
in het overzicht en markeren in document.

IB – Directie
Zij instromers worden doorgegeven aan
unitcoördinatoren.

Week 3
21 mei – 25 mei

Overzicht van de groepen die er zijn.
Verdeling maken van de nieuwe leerlingen.

Concept indeling nieuwe
thuisgroepen

Volledige unitteam erbij voor groepsverdeling
kinderen die gekend worden van beide
leerjaren. Afgevaardigden van een unit indien
leerkrachten niet beide leerjaren kennen, dus
dan alleen voor afstemming.
Units gaan bij elkaar zitten om
Ideeën met elkaar te delen en tot een definitief
plaatje te komen + definitieve mentorverdeling.

Week 4
28 mei – 1 juni
Definitieve indeling nieuwe
thuisgroepen

Unit 1 + IB
Unit 1 + 1 LK unit 2
Unit 2 + unit 3
Unit 3 + 1 LK unit 4

Unit 1 maakt een overzicht voor unit 1 + instromers
Unit 1 maakt een overzicht voor unit 2
Unit 2 -3 maken een overzicht voor unit 3
Unit 4 maakt een overzicht voor unit 4

Unit 1 + unit 2 + IB +
directie
Unit 2 + unit 3 + IB’s +
directie
Unit 3 + unit 4 + IB +
directie

Keuze voor doublure of versnellen definitief en
lijsten aanpassen
Andere mentor in principe alleen wanneer de
mentor niet meer werkzaam is in de unit zoals het
huidige jaar.
Fulltime mentorschap alleen mogelijk bij wtf van 0,8
waarbij minstens 0,7 voor de groep.

Week 5
4 juni – 8 juni

Mentorlijsten voor ouders
Begeleidende brief

Voorbereiding (en)
oudercommunicatie.

Plaatje compleet maken en controle.

Vrijdag 8 juni
Delen met ouders

Unitcoördinator
Directie – IB

Gedeeld mentorschap alleen mogelijk bij wtf vanaf
0,4 binnen 1 thuisgroep óf minstens 0,2 voor de
groep in combinatie met minstens 0,6 binnen de
totale unit.
Op de one-drive MT
Er wordt niet in andere lijsten gewerkt of aangepast
dan die van de unitcoördinatoren, zodat er 1
exemplaar blijft bestaan.

Week 6
11 juni – 15 juni

Week 7
18 juni – 22 juni
Donderdag 21 juni
Kennismakingsmiddag

Directie en mentoren staan allen achter de keuze die gemaakt is. Dit is een weloverwogen gezamenlijk besluit. In gesprek met
ouders, zullen we dit ook steeds aangeven.
Geen wisselingen achteraf (omdat iemand bijvoorbeeld van mening is veranderd, of druk vanuit een van de ouders). Bij hoge
uitzondering omdat er iets onverhoopt echt over het hoofd is gezien en ontwikkeling belemmerend zou gaan werken voor het kind.
Deze beslissing wordt genomen door ondersteuningsteam (IB + directie)
Alle mentoren zijn op deze dag aanwezig.
Mochten nieuwe teamleden geen gelegenheid krijgen vanuit de huidige werkgever, dan neemt directie contact op met als doel toch
een oplossing te vinden zodat hij/zij wel aanwezig kan zijn en de kinderen daadwerkelijk kunnen gaan kennismaken met hun
(nieuwe) mentor. Kennismakingsmiddag heeft de volgende vorm:
13.15u

Unit 4 mentoren halen de kinderen uit unit 3 op.
Daarna halen de unit 3 mentoren de kinderen uit unit 2 op.
Daarna halen de unit 2 mentoren de kinderen uit unit 1 op.
Leerlingen groep 8 gaan deze middag oefenen op het VO
IB en directie vangen ouders en zij-instromers op en zorgen ervoor dat deze in de juiste thuisgroep komen.

Binnen de unit
Unit doorbrekend
Communicatie ouders

13.30u

Starttijd nieuwe kinderen unit 1 (driejarigen) om impact van tijdelijke drukte te voorkomen.

14.30u

Eindtijd nieuwe kinderen unit 1 (driejarigen). Zij worden dan opgehaald door hun ouder(s) in hun toekomstige
thuisgroep.

14.45u.

Eindtijd alle kinderen u1-u4: de kinderen gaan zelf terug naar hun huidige/'oude' thuisgroep.
In de huidige thuisgroep wordt dan de middag afgesloten.

