Protocol najaarsleerlingen van groep 1-2-3
voor cbs De Hoeksteen te Giessenburg

De overgang van groep 1 naar 2 en 3
De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters, die bijv. jarig zijn in mei
zitten doorgaans 2 jaar in groep 1/2. Najaarsleerlingen (jarig in oktober, november en december ) kunnen
ofwel bijna drie jaar ofwel ruim anderhalf jaar in de kleutergroep zitten.
De keuze voor verkorting of verlenging heeft vooral te maken met de doorgaande ontwikkeling van kinderen.
De voortgang in de ontwikkeling** is bepalend, niet de kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat leerlingen
in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen. Het
ontwikkelingsproces en het welbevinden van leerlingen mag niet verstoord worden.
Als school hanteren wij een zorgvuldig beleid rond deze groep van najaarsleerlingen.
De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het nemen van
een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij
twijfel of een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. Hij of zij heeft de
eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing.
ontwikkeling**
We gaan hierbij uit van de totale ontwikkeling n.a.v. de leerlijnen.
Deze omvat de volgende aspecten:
- taal/spraakontwikkeling
- ontwikkeling m.b.t. beginnende geletterdheid
- ontwikkeling m.b.t. het beginnende gecijferdheid
- sociaal-emotionele ontwikkeling
- werkhouding en concentratie
- speel-werkgedrag
- zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- ontwikkeling van de motoriek

De kinderen die in oktober, november en december geboren zijn noemen wij najaarleerlingen. De
najaarsleerlingen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Leerlingen die in oktober, november of
december jarig zijn en mogelijk vervroegd gaan doorstromen, worden in januari en juni gescreend met behulp
van de Cito-toetsen (Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters).
Na overleg tussen leerkracht en intern begeleider kunnen sommige van deze leerlingen (na de zomervakantie)
geplaatst worden in groep 2 of indien mogelijk in groep 1/2. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen, dat de
leerling automatisch doorstroomt naar groep 3. In groep 2 wordt bepaald of er verlenging of verkorting
plaatsvindt. Hierbij wordt gekeken naar de kindkenmerken, zoals zelfstandigheid, de motorische, de sociaalemotionele en de cognitieve ontwikkeling.
We streven ernaar om al bij de oudergesprekken in maart tot een keuze te komen. Na de Cito-toetsen valt de
beslissing of de leerling vervroegd doorstroomt, of van een verlengde kleuterperiode gebruik maakt.
Kleuterverlenging
De najaarsleerlingen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 1/2
jaar in de kleuterklas verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van beginnende geletterdheid en
gecijferdheid. Fonemisch bewustzijn, opbouwen van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal. In
het groepsplan wordt aangegeven wat er extra wordt aangeboden.

Contact met ouders
Wanneer er sprake is van verlenging of verkorting van het kleuteronderwijs, wordt altijd met de ouders
contact opgenomen.

C:\Haksoft\WORD Giessenburg\Beleidsplannen\Protocol Najaarskinderen naar 1-2-3 .doc

