Doubleren en overslaan van een groep
Ook al blijven kinderen achter in vergelijking met de gemiddelde leerling, dan kunnen zij vaak met een eigen
programma door naar de volgende groep om later in het jaar in te stromen in de lagere groep. Indien
noodzakelijk kan het kind op deze manier de schoolperiode met een jaar verlengen. De leerling doet dan 3 jaar
over twee groepen, terwijl de doorgaande leerlijn op het niveau van de leerling door kan blijven gaan. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren als een kleuter nog niet toe is aan groep 3; dan volgt een extra kleuterjaar. Ook voor
kinderen die aan het eind van groep 3 nog niet goed kunnen lezen is het nagenoeg onmogelijk om de stof van
het vierde leerjaar te begrijpen. Hiervoor wordt dan ook een verlengde periode in groep 3,4 voorgesteld.
De criteria voor het doubleren of eventueel versnellen van een groep zijn vastgelegd in het protocol:
“Doubleren en overslaan van een groep”. Dit protocol ligt op school ter inzage.
Schema doorstroming groep 1-groep 2:
Naam:

Geboortedatum:

Juni: > 5 maanden in groep 1

< dan 4 criteria voldoende
groep 1 met extra hulp

Juni > 15 maanden in groep 1 en 2

blijft in

4 criteria voldoende:
bespreekgeval
 geen bijzonderheden leesprotocol
 I- of II-score Rekenen en Taal voor Kleuters E1
 geen bijzonderheden rekenen (zie
rekencriteria)
 geen zorgbehoefte op het sociaal- emotioneel
volgsysteem van ZIEN
 ≥ 21 punten werkhouding (zie puntenlijstje)
 leerkracht groep 1 positief

≥ 5 criteria voldoende

groep 2

minder dan 7 criteria positief:
blijft in groep 2 met extra
hulp
 geen bijzonderheden leesprotocol
 ≥ 6 punten klank en rijm (E2)
 ≥ 6 punten auditieve synthese (E2)
 ≥ 14 punten fonemische analysetest
 ≥ 12 -15 letters geautomatiseerd
 I- scores Rekenen en Taal voor Kleuters E2
 geen bijzonderheden rekenen
(zie rekencriteria)
 geen zorgbehoefte op het sociaalemotioneel volgsysteem van ZIEN
 ≥ 24 punten werkhouding (zie
puntenlijstje)
 leerkracht groep 2 positief

7 of 8 criteria positief:
bespreken

9 of 10 criteria positief:
groep 3

De 4-jarigen die bij ons op school komen stromen in groep 1 in. Voor de oktober/november/december
leerlingen in groep 1 geldt dat zij in juni van het lopende schooljaar getoetst worden m.b.v. het CITO-LVS op
eind groep 1 niveau. Is het resultaat minimaal een I-niveau, dan kan de leerling instromen in groep 2. Het kan
dus zijn dat de ene leerling na ongeveer 5 maanden onderwijs doorstroomt naar groep 2, een ander zal
hiervoor 15 maanden nodig hebben. Belangrijk is dat de ontwikkeling van de leerling zo soepel en evenwichtig
mogelijk verloopt passend bij de eigenheid van de leerling. ( zie schema doorstroming).
Voor en uitgebreide verantwoording van de zgn. decembermaatregel verwijzen we naar ons
kleuterdoorstromingsbeleid.

