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Indeling van de klassen 
 
In onze school hanteren we het jaarklassensysteem. Dat betekent dat de kleuters per leeftijdsgroep worden 
ingedeeld (2,5-jarigen / 3-jarigen / 4-jarigen / 5-jarigen) en dat we de lagere school indelen in 6 leerjaren. 
 
Als er meer dan 1 klas ingericht wordt in een leerjaar, trachten we steeds te zorgen voor heterogene en 
evenwichtig samengestelde klasgroepen.  
 
Dat betekent dat we bij de samenstelling onder andere rekening houden met: 

 een evenwichtige verdeling van de jongens en meisjes 

 de talenten van de kinderen enerzijds 

 de zorgvragen die sommige kinderen hebben anderzijds 

 uitgesproken relaties tussen kinderen (positief/vriendschappelijk of net negatief) die een bepalende 
rol kunnen spelen in de groepscohesie of in de samenwerking tussen die kinderen 

 een zo gelijk mogelijke verdeling in aantal leerlingen tussen de klassen 

 … 
 
Deze verdeling is het werk van alle leerkrachten van de betrokken leeftijdsgroep of het betrokken leerjaar (dus 
ook leerkrachten zorg, LO, godsdienst, …) in samenspraak met directie. 
 
In de instapklas starten alle nieuwe kleuters in klas KVA. Van zodra de tweede instapklas word ingericht, 
schuiven de oudere kleuters door naar KVB. Aan het eind van het schooljaar volgt een herverdeling met het 
ook op de overgang naar de eerste kleuterklas volgens de eerder beschreven ciriteria. 
Verder is een herverdeling voorzien bij overgang van 1ste naar 2de kleuterklas, 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar, 
2de naar 3de leerjaar, 4de naar 5de leerjaar. 
Soms is een extra herverdeling echter nodig wanneer bij er bij de overgang tussen schooljaren van 2 naar 3 of 
van 3 naar 4 klasgroepen wordt gegaan.  
 
De herverdeling wordt in de maand juni door de betrokken leerkrachten (+ zorg, LO, godsdienst) van de 
klassen waarin de kinderen op dat moment zitten en de leerkrachten van het voorgaande jaar: zij kennen de 
kinderen het best.  Hun voorstel wordt voorgelegd aan de directie en gemotiveerd. 
Indien de directie akkoord gaat, is de herverdeling definitief. Zo niet wordt de verdeling opnieuw gemaakt tot 
we komen tot de beoogde heterogene en evenwichtige klasgroepen. 
 
Bij overgang gebeurt het toewijzen van een klasgroep aan een leerkracht in regel bij loting. We zijn overtuigd 
van de kwaliteiten en pedagogische kracht van elk van onze personeelsleden dus vinden we ook niet dat dit 
een item mag zijn bij het toewijzen van klassen, temeer daar door de sterke parallelwerking aan alle kinderen 
een gelijkwaardig leerprogramma wordt aangeboden. 
 
Een overzicht van de herverdeling met de toewijzing aan de leerkrachten wordt eind juni aan de kinderen en 
ouders bezorgd, samen met een begeleidende brief waarin het proces en de criteria van de verdeling worden 
toegelicht.  
In die brief wordt ook opgeroepen aan de ouders om hun kind positief te begeleiden bij deze overgang en 
vooral oog te hebben op de voordelen en de nieuwe (leer)kansen die een herverdeling biedt. 
 


