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In dit maandbericht treffen jullie over 2 actuele onderwerpen informatie aan.  
Het een betreft de 4e kleuterklas die vanaf de krokusvakantie gaat starten. Het 

andere gaat over het oordeel van de inspectie n.a.v. het tweedaagse onderzoek dat 
eind september is gedaan.  
 

 

De 4e kleuterklas 
Vanaf de krokusvakantie gaat er een 4e kleutergroep starten. Dit doen we omdat de huidige 

kleuterklassen inmiddels steeds voller worden en er de komende maanden nog een aantal 4-
jarigen in gaan stromen.  

Dat deze omvang zo ontstaan is heeft te maken met wat we eerder aangaven, nl een groot 
aantal broertjes en zusjes die nog niet opgegeven waren en die we vanzelf wel een plaats op 
onze school willen bieden.  

Dit grote kleuteraantal dat vanaf nu op school is resulteert in het schooljaar 2018-2019 
eenmalig in een dubbele eerste klas. Eenmalig omdat we ondanks de grote wachtlijsten niet 

over willen gaan naar een totale dubbele stroom. 
Het betekent dat we nu 3 jaar op rij teveel kleuters voor 3 klassen hebben vanaf een bepaald 
moment in het jaar. Daar gaan we dus extra op in zetten door middel van een vierde 

kleutergroep die dit jaar start vanaf de krokusvakantie. 
In de voorbereiding van deze groep hebben de kleuterjuffen en de schoolleiding samen 

onderzocht aan welke vorm van extra inzet er behoefte is. Eerder waren er poortklassen waar 
heel wisselende ervaringen mee waren. Het lastige van een poortklas is vaak dat zo vroeg in 
het schooljaar het nog onvoldoende duidelijk is welke kinderen er naar de 1e klas gaan en dus 

naar de poortklas. Sommige kinderen zaten dan in een poortklas en waren daar nog niet aan 
toe terwijl anderen nog niet schoolrijp leken, niet naar de poortklas gingen en later wel naar de 

1e klas waar ze een beetje vreemd in stroomden omdat ze niet in de poortklas hadden gezeten. 
Op basis van eerdere ervaringen hebben we gekeken naar welke kinderen iets extra’s nodig 
hebben en wat voor extra dit het best kan zijn. Hierin werden ook de ervaringen van 

leerkrachten van de onderbouw meegenomen die goed aan konden geven op welke gebieden 
er meer geoefend zou kunnen worden ter voorbereiding op het leren in de 1e klas. Dit betreft 

vooral motorische zaken. Dit sluit naadloos aan bij de onderwijsbehoefte die de kleuterjuffen 
bij een heel aantal leerlingen zien. Namelijk meer fysiek bezig zijn (gym, knutselen, buiten 

actief) om de ontwikkeling van de onderste zintuigen zo veel mogelijk te stimuleren. Zo werd 
het idee geboren om een soort van bewegende kleuterklas vanaf de krokusvakantie tot de 
zomervakantie aan te bieden.  

Per kleutergroep is gekeken welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Deze leerlingen 
gaan in het net leeggekomen BSO-bibliotheek lokaal, dat vanzelfsprekend de komende 

maanden hiervoor wordt aangepast, samen met juf Nelleke de 4e keuterklas zijn.  
Veelal zijn het wel de oudere kleuters maar ook een enkele 5-jarige met dezelfde 
onderwijsbehoefte zal participeren in deze klas.  
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Een aantal oudste kleuters zullen dus ook niet naar deze nieuwe klas gaan. Dit is dus 
nadrukkelijk niet omdat zij nog niet naar de eerste klas gaan maar omdat bij hen een andere 
onderwijsbehoefte is waargenomen. Voor sommige kinderen is het bijvoorbeeld juist heel goed 

om nog een aantal maanden echt de oudste in de klas te zijn met alles wat daar bij hoort en 
waar zekerheid aan ontleend kan worden. Dit is ook voor de jongere kleuters heel fijn. We 

hebben niet voor niets een verticale structuur in de vrijeschoolkleuterklassen waar 4 t/m 6 
jarigen samen van elkaar leren.  
We hebben het idee dat we op deze manier zo veel mogelijk kinderen passend onderwijs 

kunnen bieden.   
Voor kleuterklas C betekent het dat juf Nelleke enkele maanden niet in deze klas is. Juf Bente, 

die nu kleuterklas C op de vrijdag doet en juf Floortje, die vorig jaar een dag kleuterklas C 
begeleidde zullen samen kleuterklas C doen. Na de zomer keert Nelleke weer terug in de klas. 

De komende weken zullen de juffen met de ouders van de kinderen waarvoor kleuterklas 4 een 
optie is in gesprek zijn. Zo snel de samenstelling van de groep helemaal duidelijk is zal er een 
ouderavond zijn voor de ouders van deze nieuwe groep waarin allerlei nader door Nelleke 

verteld wordt. 
We zijn, en Nelleke in het bijzonder heel enthousiast voor dit nieuwe project.  

Hoe we de volgende twee jaar de extra groep vorm gaan geven is nu nog niet bekend. Ook dan 
zullen we in nauw overleg bezien wat het beste is voor de kleuters die het dan betreft. 
 

 
 

Inspectie-bevindingen 
Zoals bekend heeft de inspectie eind september de school bezocht en het reguliere 4-jaarlijkse 
kwaliteitsonderzoek gedaan. 

Om jullie een zo volledig mogelijk beeld te geven van hoe de inspectie het onderwijs op de 
Vuurvogel beoordeeld hebben we besloten om het gehele inspectierapport 1 op 1 over te 

nemen bij dit maandbericht. Het officiële rapport is als bijlage aan dit maandbericht 
toegevoegd. 
Voor vragen over de inhoud kan iedereen terecht bij Sonja onze schoolleider. 

 
 

We wensen iedereen een stemmige inspirerende adventstijd toe. 
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