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Werken in stamgroepen 

De Coronacrisis heeft ons ook iets heel moois gebracht! 

Binnen het Jenaplanonderwijs wordt les gegeven in zogenaamde stamgroepen. Dit zijn de 3-
jarige groepen waar uw kind dagelijks naartoe gaat. Dat is een heel bewuste keuze. 
Leerlingen leren van de verschillen in de groep en van elkaar en doen belangrijke sociale 
ervaringen op. 

De afgelopen jaren hebben we ons rekenonderwijs echter altijd vormgegeven in jaargroepen. 
Hierbij verzamelden de kinderen van één jaargroep (bijvoorbeeld groep 6) zich dagelijks bij 
één stamgroepleider en kregen ze de les. De gedachte hierbij was dat we de kinderen goede 
instructies wilden geven en dat dit beter zou kunnen als er alleen aandacht besteed hoefde 
te worden aan één jaargroep.  

Aan deze situatie zaten echter nogal wat haken en ogen. Om dit organisatorisch goed voor 
elkaar te krijgen was het bijvoorbeeld van belang dat alle stamgroepleiders zich exact aan de 
tijdsplanning zouden houden. Immers, de leerlingen moesten op exact hetzelfde moment 
naar de andere stamgroepleider. Als zich een situatie voordeed in de stamgroep die 
(pedagogisch) aandacht vroeg, dan was daar geen tijd voor. Maar bovendien was het zo dat 
de stamgroepleider geen goed zicht had op de rekenontwikkeling van de kinderen die niet in 
zijn/haar eigen jaargroep les kregen.  

Omdat we in de afgelopen corona-periode noodgedwongen in cohorten moesten werken, zijn 
we het rekenonderwijs ook in stamgroepen gaan vormgeven. En wat bleek….? Het 
rekenonderwijs in stamgroepen was veel fijner en even effectief! De stamgroepleider kon de 
rekeninstructies aan de eigen groepen prima verzorgen en bovendien, omdat de groepen nu 
veel kleiner werden, veel meer aandacht besteden aan de individuele kinderen. Dát was een 
fijne ontdekking! 

We hebben daarom ook besloten om ook na de zomervakantie door te gaan met het volledig 
werken in stamgroepen. Het werken in jaargroepen komt daarmee dus definitief te vervallen. 

Wàt een fijn gevolg van deze (nare!) Coronacrisis!! 

 

Inspectiebezoek 

Afgelopen donderdag hebben we een bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Dit bezoek 
vond plaats in het kader van onze herstelopdracht. Om maar meteen met de deur in huis te 
vallen: we zijn het inspectiebezoek met vlag en wimpel doorgekomen! 

U herinnert zich vast dat we enkele herstelopdrachten hadden gekregen bij het vorige 
bezoek (mei 2019). Zo moesten we verbeteringen aanbrengen in de kwaliteitszorg en het 
schoolklimaat. Meer concreet hadden we de opdracht bestuur en toezicht beter te scheiden; 
zoals u weet hebben we dat met ingang van 1 april 2021 geformaliseerd. Ook hadden we de 
opdracht onze schooldoelen meer concreet en bovendien planmatiger na te streven en 
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ouders hierover beter te informeren; ook dat hebben we inmiddels gerealiseerd. Omdat de 
kinderen in 2019 hadden aangegeven school (en dan met name de tussenschoolse opvang) 
niet zo leuk te vinden, moest ook dit aspect verbeterd worden; inmiddels geven de kinderen 
in enquêtes aan dit nu wél als leuk te ervaren.  

De inspecteurs hebben gesproken met het bestuur, het MT, met kinderen, met leerkrachten 
en met de Raad van Toezicht. Bij het eindgesprek werd ons verteld dat ze uitermate 
tevreden waren over hoe we deze verbeteringen hebben aangebracht.  

Bij het nagesprek hebben de inspecteurs hun bevindingen met ons gedeeld: Aan alle 
herstelopdrachten werd voldaan. Er werden speciale complimenten gegeven voor hoe 
gewerkt is aan de veiligheid: de inspecteur benoemde het als een mooi voorbeeld van hoe 
data kan worden opgepakt en vertaald naar concreet handelen. 

Maar ook de onderdelen van het kwaliteitsbeleid werden met complimenten overladen. Er 
zijn goede ontwikkelingen gaande en er wordt in onderlinge samenhang gewerkt aan onze 
schoolontwikkeling. De resultaten en het proces worden daarbij goed bewaakt door de 
schoolleiding. Ook de scheiding van bestuur en toezicht werd succesvol afgesloten. 

De inspecteurs gaven ons complimenten voor het proces en de behaalde resultaten. We zijn 
er met elkaar erg trots op dat we dit verbetertraject nu hebben afgerond en daarbij 
bovendien zulke fijne complimenten mochten ontvangen! 

 

    
 

Welkom! 

Sinds deze week hebben we drie nieuwe medewerkers die ons team versterken! Met Rika 
Reinders hebben de kinderen van de Woelmuizen al kennis kunnen maken. Vanaf deze week 
biedt Rika net als Ellen Bock ondersteuning in alle groepen en vallen zij in bij ziekte en 
afwezigheid van een vaste leerkracht. Fleur Jansen is onze jongste aanwinst en geeft naast 
ondersteuning, op dinsdag les aan de Uilengroep. Heel veel succes! 

Over de studiedag 23 juni 

Op woensdag 23 juni zijn alle kinderen vrij. Dan werkt het team aan het verbeteren van het 
zelfstandig werken en aan het verbeteren van het begrijpend leesonderwijs.  
 

 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een berichtje naar 
info@dehoeveschool.nl. 

Hartelijke groet, 

Het team van de Hoeve 
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