
Beste ouders en verzorgers van alle leerlingen van IKC de Lindelaar, 

U ontvangt deze informatieve brief met betrekking tot de verdeling en de bemensing van de groepen IKC de Lindelaar  
voor het komend schooljaar 2021-2022.  
Tevens treft u een plattegrond aan, zodat u een indruk krijgt van de plaats/lokaal van uw kind.  
 
Via een apart bericht ontvangt u, vanwege privacy redenen (AVG) een dezer dagen de  groepsindeling 2021-2022.  
 
 

 

 

Na de zomervakantie maken wij weer gebruik maken van de unit buiten. Volgens gemaakte afspraken is het 
wissellokaal vanaf het nieuwe schooljaar weer beschikbaar voor onze collega’s van CBS de Wegwijzer. We beginnen  
daarom binnenkort met het inrichten van dit leslokaal. 
 
Volgens de reguliere formatie (op basis van het ingeschreven aantal leerlingen) kunnen we inzetten op 11 groepen in 
2021-2022. We hebben u hierover in een vorig Lindeblad op de hoogte gesteld. Wij kiezen er daarnaast voor om de 
NPO gelden, de onderwijsbekostiging die vanuit de overheid wordt ingezet in het kader van achterstanden die 
veroorzaakt kunnen zijn door de lockdowns, op verschillende punten in te zetten.  

- We splitsen groep 6. Dit is dan de 12e groep waarmee gewerkt wordt. We zorgen dat de groepen 6 twee 
lokalen naast elkaar gebruiken. We zijn van mening dat we hiermee nog beter recht doen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. We weten dat er meer individuele aandacht gegeven kan worden aan 
leerlingen in een groep van 15 dan aan leerlingen in een groep van 30. De kinderen krijgen onder andere wel 
samen gymnastiek. 

- We gaan, om 12 groepen te kunnen realiseren, de personeelskamer weer inrichten als klaslokaal. Hier wordt 
het lokaal voor groep 3 ingericht. 

- We gaan de individuele ondersteuning van leerlingen die we sinds de eerste lockdown al begeleiden, 
voortzetten. 

- We kiezen voor extra aandacht voor het onderdeel voortgezet technisch lezen. In groep 1 tot en met 3 zetten 
we in op woordenschat. In groep 4, 5 en 6 gaan we de methode Estafette 3 gebruiken.  

- We geven onze talentenmiddag een boost door het inzetten van professionals die komen zingen, beeldende 
lessen geven en dramatische vorming kunnen ondersteunen.  

- We maken naast onze inzet op de basisvakken: het taal- en rekenonderdeel, ruimte voor het eigen verhaal 
van ieder kind. We gebruiken de PBS werkwijze om in te zetten op welbevinden, vertrouwen en goede sfeer. 
De gymlessen worden na de zomervakantie weer opgepakt zoals u van ons gewend bent: in de sporthal. 

Tenslotte: aan het eind van de zomervakantie (week 34) informeren we u nog over praktische zaken zoals over 
eventuele, dan geldende coronamaatregelingen. 
Met vriendelijke groet, namens team IKC De Lindelaar, 
Valentine de Ruyter 


