Geachte ouders,
Hierbij brief nummer 5 over de onderwijsverandering op CBS De Akker

Organisatiemodel vanaf schooljaar 2020-2021, wat betekent dat eigenlijk?

Basisschool CBS De Akker groep 1 t/m 8
Unit 1
• Aanvangsgroep
• Stamgroep 2,3
• Stamgroep 2,3

Unit 2
•
•

Stamgroep 4,5 en 6
Stamgroep 4,5 en 6

Unit 3
•
•

Stamgroep 7, 8
Stamgroep 7, 8

Als uw kind van 4 jaar bij ons op school komt, wordt hij/zij in Unit 1 geplaatst.
De aanvangsgroep is speciaal voor onze allerjongste leerlingen, de meeste leerlingen zullen
ongeveer een jaar in deze groep blijven. Doel van deze groep is dat leerlingen wennen aan
school en schoolse vaardigheden en al een start maken met het werken aan de doelen voor
taal en rekenen.
Daarna gaan de leerlingen naar stamgroep 2,3. Op dit moment is het zo dat we uit twee
stamgroepen kunnen kiezen. In deze groep verblijven de leerlingen ongeveer twee jaar en
werken daar aan de doelen voor rekenen en taal, wat uiteindelijk uitmondt in het leren
lezen en rekenen.
Vanuit deze stamgroep 2,3 gaan de leerlingen naar de stamgroep 4,5 en 6 waar ze ongeveer
drie jaar verblijven en verder werken aan de ontwikkeling van rekenen, taal en lezen. Ook
komen er een aantal vakken bij zoals wereldoriëntatie en Engels. Het technisch lezen zal
steeds meer verschuiven naar Begrijpend lezen.
Vanuit de stamgroep 4,5 en 6 schuiven de leerlingen door naar de bovenbouw stamgroep
7,8. In deze stamgroep werken de leerlingen aan de twee laatste jaren van hun ontwikkeling
op de basisschool.

In het kort
Alle leerlingen
starten in de
aanvangsgroep
Dit is unit 1

Na de aanvangsgroep gaat
de helft van de leerlingen
naar stamgroep 2/3 a

Na de aanvangsgroep gaat
de helft van de leerlingen
naar stamgroep 2/3 b

Dit is unit 1

Dit is unit 1

Na twee jaren in stamgroep
2/3a komen ze in unit 2a
terecht. Dit zijn de
voormalige groepen 4,5 en
6. Ze verblijven hier drie
jaar.

Na twee jaren in stamgroep
2/3b komen ze in unit 2b
terecht. Dit zijn de
voormalige groepen 4,5 en
5. Ze verblijven hier drie
jaar.

Dit is unit 2

Dit is unit 2

Daarna volgen de laatste
twee jaren van de
basisschool in unit 3.

Daarna volgen de laatste
twee jaren van de
basisschool in unit 3.

Omdat we in het nieuwe schooljaar op deze manier gaan werken, worden alle groepen aan
het eind van dit schooljaar in de nieuwe stamgroepen ingedeeld.

De indeling in stamgroepen vindt plaats volgens onderstaande criteria:
•
•
•
•
•
•

Verdeling jongens en meisje ongeveer gelijk in de stamgroepen.
Verdeling sociaal-emotioneel in evenwichtige stamgroepen.
Verdeling zorgleerlingen gelijkmatig over de stamgroepen.
Broertjes en zusjes niet in dezelfde stamgroep. (lukt waarschijnlijk niet altijd)
Bij tweeling overleg met ouders
We betrekken leerlingen erbij. Bijvoorbeeld door de vraag; welke 5 kinderen wil je
meenemen naar je nieuwe groep? Dit doen we vanaf groep 3.

De stamgroep is de groep waarin uw kind het vaakst verblijft. Waar ook het accent gelegd
zal worden op de sociaal-emotionele activiteiten. Naast de stamgroepen zijn er ook
instructie groepen, zie de Akker Anders 1 t/m 4, deze heeft u inmiddels in uw bezit. En
anders kijkt u op de site, daar staan ze allemaal.
U heeft vast nog een heleboel vragen. De stuurgroep laat u zo snel mogelijk weten hoe we u
ook mondeling kunnen informeren en hoe u uw vragen kunt stellen.

Namens het team,
Tineke Tjeerdsma

