
 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Twee weken geleden heb ik aangegeven dat ik u nog voor de zomervakantie inzicht zou geven over 

de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen op Kbs De Spoorzoeker voor de komende 5 jaar. Wat 

hiervan de gevolgen zijn voor het aantal groepen dat er geformeerd kunnen worden. Hoeveel 

groepen dan gebruik gaan maken van de dependance en welke groepen dat in de komende jaren 

zouden zijn. 

Leerlingprognoses Kbs De Spoorzoeker  
 

Ieder jaar worden er op INOS niveau leerling prognoses opgesteld. Dit zijn belangrijke gegevens 

immers een school wordt rechtstreeks gefinancierd vanuit de overheid op basis van de leerling 

tellingen op de peildatum 1 oktober. 

Zo hebben we ook een leerlingprognose opgesteld voor Kbs De Spoorzoeker. Hierbij maken we 

gebruik van de gegevens die we aangeleverd krijgen vanuit de gemeente en deze vullen we aan met 

onze eigen gegevens. 

 

 

 Bron : Gemeente Breda 

 

In het schema hierboven zie je het aantal kinderen per leeftijd op 1 januari 2016 in de wijk.  

 



KBS DE 
SPOORZOEKER 

1  
OKT  
16 

1  
OKT  
17 

1  
OKT  
18 

1  
OKT 
19 

1 
OKT 
20 

GP 1 50 55 55 60 55 
GP 2 66 61 55 55 60 
GP 3 59 60 61 55 55 
GP 4 49 59 60 61 55 
GP 5 50 49 59 60 61 
GP 6 49 50 49 59 60 
GR 7 32 49 50 49 59 
GR 8 31 32 49 50 49 
TOTAAL LEERLINGEN 386 415 438 449 454 
 
 
 

     

KBS DE 
SPOORZOEKER 
SCHOOLJAAR 2016-
2017 

1  
okt  
16 

Aantal 
groepen 

dependance hoofdgebouw  

GP 1 50     
GP 2 66 5  5  
GP 3 59 3  3 groepen   
GP 4 49 2  2  
GP 5 50 2  2  
GP 6 49 2  2  
GR 7 32 1  1  
GR 8 31 1  1  
TOTAAL LEERLINGEN 386 16     
TOTAAL AANTAL GROEPEN   3 13  

 

In de loop van het schooljaar zal er door de instroom van 4 jarigen naar alle waarschijnlijkheid de 

mogelijkheid ontstaan om een zesde kleutergroep op te starten en of de 5 kleutergroepen te 

ondersteunen door een extra leerkracht. Bij een groeischool loopt de personele bekostiging altijd 

achter de aantallen leerlingen aan. Sinds een aantal jaar loopt deze groeibekosting niet meer één op 

één gelijk met de aantallen op schoolniveau, maar op bestuursniveau. Bij het opstellen van de 

begroting rond november hebben we hier meer zicht op. 

 

Ontwikkeling van het aantal leerlingen en de hoeveelheid groepen 
 

Kbs de 
Spoorzoeker 

Aantal leerlingen Aantal groepen Dependance Hoofdgebouw 

2016-2017 386 16 3 13 

2017-2018 415 18 5/6 12/13 

2018-2019 438 19 6 13 

2019-2020 449 19 6 13 

2020-2021 454 19 6 13 

 



Het aantal groepen dat je kan formeren is afhankelijk van het daadwerkelijke leerlingenaantal op 1 

oktober. Hierin is van belang dat jongere kinderen een hogere wegingsfactor hebben dan oudere 

kinderen. Bij een redelijke stabiele instroom zoals deze in de prognoses is gegeven zal de 

ontwikkeling van het aantal groepen snel op 19 groepen komen. Deze zal zich daar naar alle 

waarschijnlijkheid op stabiliseren. Voor de dependance betekent dit dat in de komende jaren er door 

5 of 6 groepen gebruik van zal worden gemaakt. We hebben de keuze gemaakt om de komende 

jaren de groepen 3 en 4 gebruik te laten maken van de dependance.  

 

Keuzes  
Of we in schooljaar 2017-2018 drie groepen 4 en drie groepen 3 kunnen formeren is afhankelijk van 

de precieze aantallen leerlingen en de verdeling over de verschillende leerjaren. Dit is mede 

afhankelijk van allerlei factoren. Denk hierbij aan verhuizingen, doublures, kleuterverlengingen, zij-

instromers en natuurlijk het aantal nieuwe aanmeldingen van 4 jarigen.  

Ervan uitgaande dat we 18 groepen kunnen formeren zijn er verschillende mogelijkheden om deze 

18 groepen te verdelen. In het schema hieronder staan twee voorbeelden. 

 

 

KBS DE 
SPOORZOEKER 
SCHOOLJAAR 2017-
2018 

1  
OKT  
17 

AANTAL 
GROEPEN 

AANTAL 
GROEPEN 

AANTAL 
GROEPEN OP 
DEPENDANCE 

GP 1 55    
GP 2 61 5 6  
GP 3 60 3  3 3 
GP 4 59 3 2 3 of 2 
GP 5 49 2 2  
GP 6 50 2 2  
GR 7 49 2 2  
GR 8 32 1 1  
TOTAAL LEERLINGEN 415 18  18 Totaal aantal 

groepen op 
dependance 
5 of 6 

 

Dit voorbeeld laat zien dat er verschillende opties zijn. Welke keuze de school maakt is echt 

afhankelijk van het definitieve aantal leerlingen in de verschillende leerjaren. Deze keuze wordt 

steeds in de maand januari gemaakt voor het komende schooljaar. Dit betekent dat in januari 2017 

we de definitieve groepsindeling bespreken met de MR en daarna bekend kunnen maken aan de 

ouders. 

Welke groepen gaan in de toekomst gebruik maken van de dependance 
 

De prognoses laten zien dat we in de komende jaren door zullen groeien naar 19 groepen. Ervan 

uitgaande dat de instroom stabiel blijft en de daadwerkelijke cijfers dicht bij de prognoses blijven. 



Zullen we in de komende jaren met de groepen 3 en 4 gebruik gaan maken van de dependance en de 

overige groepen zullen gebruik maken van het hoofdgebouw. 

 

 


