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Geachte dames en heren 

Toelating leerlingen groep 1a 

Zoals u weet, is het bij ons op school een goede gewoonte dat broertjes en zusjes van reeds 
schoolgaande leerlingen op of kort na de vierde verjaardag worden geplaatst in één van de groepen 1. 
Tot voor enkele jaren geleden bood de aanwezigheid van een derde groep 1 (1c) daarbij veel 
mogelijkheden. 

Broertjes of zusjes die na 14 mei 2018 vier worden, kunnen helaas pas in augustus 2018 worden 
geplaatst. Dat was overigens al zo toen groep 1c nog bestond; daarin is dus de afgelopen jaren niets 
veranderd. 

Door het plaatsten van de genoemde vierjarige kleuters in groep 1a, loopt het leerlingenaantal in die 
groep op tot 38. Dat is op de Rotterdamse Schoolvereniging een te hoog aantal. Om die reden zal na 
de krokusvakantie een achttal leerlingen uit groep 1a worden geplaatst in groep 2a. In groep 2a 
functioneren zij als leerling uit het leerjaar 1. Op die manier loopt het aantal leerlingen in groep 1a op 
tot maximaal 30 en niet tot 38. Vanaf de krokusvakantie tot aan de zomervakantie telt groep 2a 
maximaal 30 leerlingen. Na de zomervakantie (in groep 3a) komt het leerlingenaantal dan weer op 24 
of lager; het genoemde achttal blijft dan in principe in groep 2a. 

Het achttal bestaat uit de oudere leerlingen van groep 1a, zij het dat ook andere aspecten dan leeftijd 
een rol hebben gespeeld. We menen een verantwoorde keus te hebben gemaakt. De leerlingen zullen 
zich met achtook niet verloren voelen in groep 2a. Aan de ouders van deze leerlingen is een 
persoonlijke toelichting gegeven. Zij ontvangen later een brief, waarin de plaatsing in groep 2a wordt 
bevestigd. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen houd ik mij 
beschikbaar. 

Met een vriendelijke groet, 

P.O. Severin, directeur. 

 


