Protocol: De overgang van groep 1 naar 2 naar 3
Doel van dit protocol:
Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling overgaat van groep 1 naar 2 en van
groep 2 naar 3.

Inleiding
Als school hebben wij behoefte aan duidelijke kaders omtrent de overgang van groep 1 naar 2 naar 3.
Wanneer ouders op de hoogte zijn van deze kaders geeft dit ouders ook duidelijkheid wat ze kunnen
verwachten in de overwegingen en beslissingen omtrent deze overgang.
Kleuters die naar groep 3 gaan, verschillen in leeftijd en ontwikkeling. Zo zijn er in groep 3 de
volgende leeftijdsgroepen te noemen:
-

-

Zomerleerlingen; (geboren in mei-september) die ongeveer twee jaar in een kleutergroep
hebben gezeten
Herfstleerlingen; (geboren in oktober-december) die korter (een en driekwart jaar) of langer
(twee en driekwart jaar) in een kleutergroep hebben gezeten. Hieronder wordt deze groep
verder belicht
Leerlingen die langer dan twee jaar in een kleutergroep hebben gezeten door middel van
kleuterverlenging
Leerlingen geboren in januari-mei die ruim twee jaar kleuteren

Herfstleerlingen
De ‘herfstleerlingen’, de kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn, hebben ofwel een
relatief lange ofwel een relatief korte basisschoolloopbaan. Individuele kindfactoren zijn het
criterium bij de beslissing een ‘herfstleerling’ wel of niet door te laten gaan naar groep 3.
Lange tijd was de 1 oktobergrens voor de ‘herfstleerlingen’ de maatstaf voor de overgang naar een
volgende groep. Een kind dat na 1 oktober jarig was, moest in principe nog een heel schooljaar
wachten om door te kunnen gaan naar de volgende groep. Deze grens is afgeschaft. Omdat voor
deze kinderen het ‘1 oktober criterium’ niet meer geldt, moeten er andere duidelijke criteria worden
opgesteld. Deze criteria gelden voor de ‘herfstkinderen’. Deze kinderen zijn geboren in de maanden
oktober t/m december.

De wet
De wet primair onderwijs (Artikel 8, Uitgangspunten en doelstellingen onderwijs) stelt dat de
kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend is voor de overgang naar een volgende groep.
De school is wettelijk verplicht het onderwijs zo in te richten dat de leerlingen ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. De ontwikkeling wordt afgestemd op de voortgang en
ontwikkeling van de leerlingen.

De onderwijsinspectie
De inspectie vindt de continue ontwikkeling van kinderen een belangrijk onderdeel van de kwaliteit
van het onderwijs. De inspectie vraagt scholen dan ook naar argumenten op basis waarvan
beslissingen worden genomen ten aanzien van de doorstroom naar groep 3.

Kader
Overgang van groep 1 naar groep 2
Alle leerlingen die vier jaar zijn geworden, worden geplaatst in groep 1. De kinderen die in oktober,
november en december geboren (herfstleerlingen) zijn, komen ook in een reguliere groep 1. Alle
leerlingen worden nauwkeurig geobserveerd door de leerkracht. Hier wordt het volgsysteem ‘KIJK’
voor gebruikt en in juni wordt Cito Taal en Cito Rekenen voor kleuters afgenomen.
Binnen het volgsysteem KIJK hanteren we het criterium voor herfstleerlingen dat zij in mei/juni de
ontwikkelingsleeftijd 5,5 moet hebben om door te kunnen naar groep 2. De 5,5 geldt alleen voor de
herfstleerlingen. Zij hebben een ontwikkelingsvoorsprong als bagage nodig om het in groep 2 te
redden.
De registratielijsten van Kijk worden in januari en juni door de leerkracht ingevuld.
Zes weken na de start op school vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouders en de
leerkracht, het voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek worden ouders op de hoogte gesteld van het
tweejarig of driejarig traject bij de kleuters.

Overgang van groep 2 naar groep 3
Het besluit over doorgaan naar groep 3 of kleuterverlenging wordt gemaakt op basis van de
individuele ontwikkeling van het kind. Er wordt gekeken waar de ontwikkeling van het kind op de
langere termijn het meest bij gebaat is. De volgende criteria worden hierbij gehanteerd:
-

Cito rekenen; hierbij wordt gekeken of het kind de voorwaarden om te leren rekenen
beheerst
RSOK (risico screening ontwikkeling kleuters); hierbij wordt gekeken of het kind de
voorwaarden voor het leren lezen beheerst
KIJK; hierbij wordt de gehele ontwikkeling van de leerling gevolgd.

Extra criteria herfstleerlingen
Herfstleerlingen hebben een ontwikkelingsvoorsprong als bagage nodig om het te redden in groep 3.
Ze hebben een ontwikkelingsleeftijd van 6,6 nodig binnen KIJK. Daarnaast wordt ook gekeken of er
een voorsprong is in de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor het succeservaringen in groep 3 is het
van belang dat het kind stevig in zijn schoenen staat.
Naar aanleiding van deze criteria kan besloten worden of het tweejarig of driejarig traject bij de
leerling past.
-

-

Tweejarig traject: de herfstkinderen die korter dan twee jaar kleuteren stromen vervroegd
door naar groep 3. Om deze beslissing te nemen wordt, zoals hierboven benoemd, gekeken
naar criteria zoals beschreven.
Driejarig traject: voor de leerlingen die op basis van de criteria langer dan twee jaar
kleuteren wordt een aanbod gecreëerd dat zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkeling van
de leerling.

Traject
Ouders zullen door middel van gesprekken bij de ontwikkeling en keuzes betrokken worden. Deze
gesprekken vinden plaats bij de gesprekkencyclus die twee keer per jaar plaatsvindt. Indien nodig
worden er meer gesprekken gepland eventueel ook met aanwezigheid van de Intern Begeleider
(IB’er). Een definitieve keuze voor vervroegd naar groep 3/verlengen kleuterperiode zal gemaakt
worden in juni.

Dit protocol zal met ouders gedeeld worden tijdens het intakegesprek, de informatieavond in
september en tijdens het voortgangsgesprek zes weken na de start.

Samengevat
Voor ieder kind wordt een individuele afweging gemaakt voor de overgang naar de volgende groep.
Hoe we hier op de Immanuelschool mee omgaan hebben we in dit protocol beschreven. De
ontwikkeling van het kind wordt op vaste momenten met ouders besproken. De visie van ouders ten
aanzien van de overgang van kind nemen wij mee in onze overwegingen. De uiteindelijke beslissing
wordt door de school genomen.

