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Paleis: 050 318 36 03 
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Groepsindeling komende schooljaar 

In deze extra nieuwsbrief leest u alvast een groot deel van de informatie omtrent de 
groepsindeling voor het komende 
schooljaar. Het onderstaande is vorige 
week besproken en voorzien van een 
positief advies door de Medezeggen-
schapsraad van de Nassauschool. 
Bij het onderstaande schema is uitgegaan 
van het volgende: 

 De school start in september 2018 met 
nagenoeg hetzelfde aantal leerlingen 
als het jaar ervoor (490). Het 
leerlingenaantal is stabiel.  
Er worden 20 groepen geformeerd en 
het groepsgemiddelde is ruim 24 
leerlingen. Halverwege het schooljaar 
zal er een extra instroomgroep 
worden samengesteld met de allerjongste kleuters.  

 De school heeft volgend jaar naast 29 leerkrachten twee locatieleiders, drie intern 
begeleiders voor de leerlingenzorg, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, een 
muziekdocent, een conciërge, een administratief medewerker en een schoolleider. 

 De groepen 7 zijn volgend schooljaar gesitueerd aan de Nassaulaan. Daardoor zal 
één groep 5 (volgend jaar 6) “terug” verhuizen naar de Graaf Adolfstraat. 
Desbetreffende ouders hebben daarover vandaag een apart bericht gekregen via 
DigiDUIF. 

 De groepen 3 en 4 van dit jaar zullen een andere samenstelling krijgen per 
september 2018. Ook hierover zijn de ouders vandaag extra geïnformeerd.  

 Uiterlijk 6 juli ontvangt u een DigiDUIF bericht waarin u leest wie de leerkracht 
wordt van uw zoon of dochter. 

http://www.nassauschool.nl/Informatie/Leerlingziekmelden.aspx
https://twitter.com/nassaunieuws
mailto:tineke.langebeeke@wij.groningen.nl
mailto:kopij@nassasuschool.nl
mailto:kopij@nassasuschool.nl
https://twitter.com/nassaunieuws
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Locaties 

 
Groep Gebouw 

 
 
 

Drie groepen 1 Oranjeboog 

Drie groepen 2 Monument 

Drie groepen 3 Monument 

Twee groepen 4 Paleis 

Twee groepen 5 Paleis 

Twee groepen 6 Paleis en Nassaulaan 

Drie groepen 7 Nassaulaan 

Twee groepen 8 Nassaulaan 

Protocol groepsindeling 

Meer weten over de wijze waarop uiteindelijk een groep tot stand komt?  
Klik op de volgende link: Protocol groepsindeling 

Rapporten en 10-minutengesprekken 

Op vrijdag 29 juni 2018 gaan de rapporten mee naar huis.  
De week erna (2-5 juli) zijn de tien-minutengesprekken. U ontvangt daarvoor een aparte uitnodiging via 
de leerkracht. 

De volgende nieuwsbrief 

wordt op vrijdag 29 juni 2018 naar uw mailadres gestuurd via digiDUIF.  
Kopij uiterlijk dinsdag 26 juni 18:00 uur versturen naar info@nassauschool.nl. 
Oude nieuwsbrieven zijn terug te lezen via de website van de school.  
U kunt ook klikken op deze link: http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx. 
 

mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/
http://www.nassauschool.nl/Portals/0/Documenten/Protocollen/Nassauschool%20protocol%20groepsindeling%202015.pdf
mailto:info@nassauschool.nl
http://www.nassauschool.nl/School/Maandbrief.aspx
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