
 

 

Onderwerp: 

º Vooruitblik schooljaar 2022-2023 

 

Veldhoven, maandag 13 juni 2022 

Geachte ouder(s) van de leerlingen van De Brembocht, 

 

Via deze brief geven wij u alvast een vooruitblik op de groepsverdeling van aankomend schooljaar.  

Voor schooljaar 2022-2023 hebben we voldoende personeel op De Brembocht. Gezien de grote 

personeelstekorten in het onderwijs zijn wij hier dan ook erg blij mee.  

Op dit moment zijn wij bezig met de personele invulling van de groepen. De groepsbezetting wordt 

op een later moment dit schooljaar met u gedeeld. 

 

Locatie Huysackers groepsverdeling schooljaar 2022-2023 
 

Het leerlingaantal op locatie Huysackers is sterk oplopend. Op basis van het aantal aanmeldingen 

en extra financiële middelen welke beschikbaar gesteld door Veldvest, kunnen we komend 

schooljaar 5 groepen formeren.  

Groep  1-2 a 

Groep  1-2 b  

 

Verwachte groepsgrootte; 

Start schooljaar 13 á 14 leerlingen 

 
Kerstvakantie     16 á 17 leerlingen 
 
Einde schooljaar 23 á 24 leerlingen 

 

Gezien onze ervaring van voorgaande jaren verwachten we 

dat er, naast de aangemelde leerlingen die dit schooljaar 4 

jaar worden, ook tussentijds nieuwe kleuters instromen. 

 
Wij monitoren het aantal instromers nauwlettend om tijdig 
te kunnen anticiperen.  
 

Groep 3 
 
Verwachte groepsgrootte 

op dit moment 14 á 15 leerlingen 

 

De leerlingen uit de groepen 2 die doorstromen, vormen  

de nieuwe groep 3.  

Groep 4-5 
 

Verwachte groepsgrootte 

op dit moment 20 á 23 leerlingen 

 

De huidige groep 3-4 blijft hetzelfde van samenstelling en 

wordt groep 4-5. Er stromen nieuwe leerlingen in na de 

zomervakantie en ook gedurende het schooljaar. 

 

Groep 6-7 
 
Verwachte groepsgrootte 

op dit moment 14 á 15 leerlingen 

 

De huidige groep 5-6 blijft hetzelfde van samenstelling en 

wordt groep 6-7. Er stromen nieuwe leerlingen in na de 

zomervakantie en ook gedurende het schooljaar. 

 

 



 

 

 

 

Locatie ’t Look groepsverdeling schooljaar 2022-2023 

Op locatie ’t Look is het leerlingaantal al een aantal jaar redelijk stabiel. Op basis van de 

beschikbare financiële middelen formeren we 9 groepen. We werken met heterogene 

kleutergroepen 1-2 en homogene groepen 3 t/m 8.  

Het verwachte gemiddelde aantal leerlingen per groep is op dit moment 21,3 (ijkpunt december 

2022).  

Groep 1-2 a  

Groep 1-2 b 

Groep 1-2 c 

De groepen 1-2 starten met +/- 14 leerlingen na de zomervakantie 
 
Rond de kerstvakantie +/- 17 leerlingen  
 
Einde schooljaar +/- 26 leerlingen  
 
Gezien onze ervaring van voorgaande jaren verwachten we dat er ook 

tussentijds nieuwe kleuters in zullen stromen, die nu nog niet aangemeld zijn. 

Dit gaat naar verwachting om nog enkele leerlingen.  

 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5  

Groep 6  

Groep 7  

Groep 8  

De leerlingen uit de groepen 2 die doorstromen vormen de nieuwe groep 3. 

 

De huidige groepen 3 tot en met 7 blijven nagenoeg hetzelfde van 

samenstelling en gaan het komend schooljaar door naar groep 4 tot en met 8, 

eventueel verminderd of aangevuld met een enkele leerling. 

 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Mocht u over bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

leerkracht(en) van uw kind(eren) en/of met de directie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het team, 

Directie Basisschool De Brembocht 

 


