
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van de School met de Bijbel,  

  

Aan het begin van dit schooljaar willen we u informeren over de manier waarop de kinderen in de 

klas begeleid worden.   

In de kleutergroepen ondersteunen onderwijsassistenten de leerkrachten door te helpen in de 

groep. De leerkrachten werken met een kleine kring. De onderwijsassistenten ondersteunen de 

leerkracht in het begeleiden van de andere leerlingen. Enkele leerlingen krijgen buiten de groep 

begeleiding door een onderwijsassistent.  

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 hebben aan het eind van het vorige schooljaar een 

groepsplan gemaakt voor dit nieuwe schooljaar. In een groepsplan wordt de groep in drie groepen 

verdeeld voor het vak rekenen. Voor spelling wordt de groep in twee groepen verdeeld.  

De kinderen die makkelijk leren krijgen minimale instructie of vragen om instructie als dat nodig is. 

Deze kinderen maken minimale lesstof en krijgen daarnaast verrijking en/of verdiepingsstof. De 

leerkracht begeleidt deze leerlingen bij vragen.   

De kinderen die de basisstof krijgen, krijgen instructie, maken de basisstof en mochten ze klaar zijn 

dan is er extra materiaal om mee aan het werk te gaan.  

De kinderen die de leerstof moeilijk vinden krijgen na de basisinstructie (als ze dat nodig hebben) 

extra uitleg door de leerkracht. Zij maken minimale leerstof of werken aan een aangepast 

programma. Ze worden gevolgd en begeleid door de leerkracht.  

De onderwijsassistenten lopen tijdens de lessen door de klas en helpen de kinderen waar er vragen 

zijn.  

Naast het werken in de klas begeleiden onderwijsassistenten kinderen individueel buiten de groep. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kinderen die een dyslexietraject volgen.   

De leerkrachten nemen de komende week contact met u op als uw kind buiten de klas hulp krijgt.   

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of bij mij.  

Vriendelijke groet,  

C.B. (Kees) Bakker  

Intern Begeleider   

Ambulant Begeleider  

 

06-38174333  

k.bakker@schoolmetdebijbelnieuwerkerk.nl   

 

  



  

   


