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Protocol 

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij 

voor deze procedure onderstaand stappenplan: 

o De groepsleerkracht volgt de leerling aan de hand van zowel methodegebonden als 

methodeonafhankelijke toetsen. Hierbij maakt de leerkracht o.a. gebruik van het CITO 

Leerlingvolgsysteem maar letten tevens op toepassing van strategieën en werkhouding. 

o De ontwikkeling wordt besproken met de leerkracht van de voorgaande groep en met de 

ouders/verzorgers. 

o De ontwikkeling van de leerling wordt periodiek besproken met de interne begeleider. 

o In eerste instantie zal de leerling bij achterstand extra begeleiding krijgen. Deze 

begeleiding wordt geëvalueerd en vastgelegd in het leerlingendossier en 

groepshandelingsplan. 

o Soms wordt hierbij het advies gevraagd van externe deskundigen 

o De zorg wordt tijdens het eerste spreekuur van het eerste rapport met de 

ouder(s)/verzorger(s) besproken en vastgelegd in het leerlingendossier. 

o In de groepsbespreking met de intern begeleider wordt de leerling besproken en wordt er 

samen overlegd of eventuele doublure noodzakelijk is. 

o In (uiterlijk) de maand maart/april bij  het tweede spreekuur bespreekt de 

groepsleerkracht de gegevens van de observaties en van het volgsysteem met de ouders. 

o Er kan een voorlopig besluit genomen worden  t.a.v. doubleren. 

o Afhankelijk van het proces dat de leerling doorloopt, kunnen er één of meerdere 

gesprekken plaatsvinden tussen ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht of tussen intern 

begeleider , leerkracht en ouder(s)/verzorger(s).  

o In mei/juni is een afrondend gesprek tussen groepsleerkracht(en) en intern begeleider. 

o De leerkracht en intern begeleider maken na de laatste CITO afnames van het schooljaar 

het definitieve beslissing bekend aan de ouder(s)/verzorger(s). Uiteindelijk beslist de 

school.   

o Wanneer een leerling in de kleuterbouw op basis van een overwegend 

sociaal-emotioneel en/of cognitief probleem, een kleuterverlenging heeft gekregen, 

heeft nogmaals een verlenging in de schoolloopbaan niet onze voorkeur.  

Indien nodig: Leerlingen mogen uiterlijk t/m het schooljaar waarin zij 14 jaar worden 

naar de basisschool! Dus twee maal doubleren mag! 

 

 
Groep 1 en 2 

Het is soms verstandig als een leerling een jaar langer in een groep blijft. Soms zijn kinderen in 

groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te 

abrupt is en er geen doorgaande ontwikkeling gegarandeerd kan worden.  Er kan sprake zijn van 

specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat de 

leerkrachten, De IB ′er en de ouders de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer 

overwogen moeten nemen. 

De definitieve beslissing wordt genomen door de school. 

 

Kinderen ontwikkelen zich op verschillend niveau. 

 

Bij kinderen, die nog niet op voldoende niveau zijn, volgen we de procedure die hierna staat 

beschreven.  

1. Invullen en volgen van het stappenplan. 

2. Aangeven van zorgelijk indicaties n.a.v. registratie van KIJK en Cito scores (Taal voor 

Kleuters en Rekenen voor Kleuters) 
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Vervolgens wordt de procedure uitgelegd over hoe wij omgaan met kinderen die geboren zijn in 

de maanden oktober, november en december. De mogelijkheid tot versnelling wordt hierin 

besproken. 

 

 

Als een leerling na een doublure een ontwikkelingsvoorsprong ten opzichte van zijn 

medeleerlingen heeft, zal hij 

gedurende het schooljaar gestimuleerd worden om oefeningen en activiteiten te gaan doen op een 

moeilijker niveau. 

 

Schoolspecifieke afspraken groep 1 en 2 

- Taal voor kleuters CITO   (eind groep 1 en midden en eind groep 2). 

- Rekenen voor kleuters              (eind groep 1 en midden en eind groep 2) 

 

Bij het bevorderen naar de volgende groep wordt er naast de toetsresultaten rekening gehouden 

met de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van KIJK 

Bij de beslissing omtrent wel of niet bevorderen, zijn de onderdelen werkhouding en taal van 

doorslaggevend belang. 

 

Criteria groep 1: - als taal en rekenen niveau IV  

Criteria groep 2:  - als taal en rekenen niveau IV 

 

Scoort een leerling eind groep 1 een IV voor taal en rekenen, is het een bespreekgeval. 

Scoort een leerling groep 2 met de midden afname een IV, dan neem je aan de hand van 

Beginnende Geletterdheid een toets af en is het kind een bespreekgeval.  

 

Groep 3 en 4 

Bij de overgang van groep 3 naar groep 4 hanteert de school de volgende criteria: 

Aan het eind van groep 3 moet AVI E3 beheerst worden.  

Het goed kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces. Wanneer een kind 

problemen heeft bij het leren lezen en deze minimumnorm niet haalt, is het in het belang van het 

kind om groep 3 te doubleren. Indien het kind op andere onderdelen hoog scoort, kan het kind 

een bespreekgeval zijn. 

Doubleren in groep 3 houdt niet in dat een kind de hele leerstof weer moet overdoen. Er wordt 

zorgvuldig besproken waar deze leerling behoefte aan heeft. Het kind krijgt zoveel mogelijk 

instructie op eigen niveau en uitbreiding van leestijd. Dit wordt in het groepsplan voor lezen 

opgenomen. 

In groep 4 vindt de versnelling en automatisering van het lezen plaats. Tegelijkertijd neemt de 

instructietijd voor het lezen toe d.m.v. de methode Estafette.  

 

Schoolspecifieke afspraken CITO groep 3 en 4 

- Taal spelling  (midden en eind groep 3 en 4). 

- Woordenschat        (midden en eind groep 3 en 4) 

- Begrijpend lezen     (eind groep 4) 

- Taalschaal          (eind groep 4) 

- Rekenen   (midden en eind groep 3 en 4) 

Bij de beslissing omtrent wel of niet bevorderen, zijn de onderdelen 

werkhouding en taal en rekenen van doorslaggevend belang. 

Criteria groep 3 en 4:  

Scoren twee van de volgende onderdelen, spelling, lezen en rekenen op niveau IV is het kind een 

bespreekgeval.  

Als het kind op alle onderdelen  niveau V  scoort is het doubleren 
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Groep 5 tot en met 7 

We kijken naar de totale ontwikkeling van een leerling. 

Op grond van deze bevindingen nemen we in overleg met ouders een beslissing tot doubleren of 

niet doubleren. Uiteindelijk beslist de school. 

  

Schoolspecifieke afspraken CITO groep 5 tot en met 8 

-  Spelling          (midden en eind groep 5 t/m 7) 

(midden groep 8) 

- Taalschaal   (midden en eind groep 5 t/m 7) 

(midden groep 8) 

- Begrijpend lezen  (midden groep 5 t/m 8) 

- Woordenschat  (midden en eind groep 5 t/m 7) 

(midden groep 8) 

- Rekenen   (midden en eind groep 5 t/m 7) 

(midden groep 8) 

          -Studievaardigheden   (eind 5 t/m 7) 

                                               (midden groep 8) 

            

Bij de beslissing omtrent wel of niet bevorderen, zijn de onderdelen 

werkhouding en begrijpend lezen van doorslaggevend belang. 

Criteria groep 5 t/m 7: alle vakken zoals Begrijpend lezen, Rekenen, Spelling, Taalschaal en DMT 

op niveau V dan is het doubleren. 

Als een leerling op drie van de zes vakken zoals Begrijpend lezen, Rekenen, Spelling, Taalschaal, 

Studievaardigheden en DMT  op niveau IV zit dan is het een bespreekgeval. 

Met in achtneming van de individuele leerlijn kan een leerling een uitzondering zijn. 

 

 

Groep 8 

Een leerling van groep 8 doubleert in principe niet. In de voorafgaande jaren is er voldoende 

gesignaleerd om een leerling geen tweede maal de laatste groep van de basisschool te laten 

overdoen. Het is van groot belang dat er goed wordt gekeken naar het type Voortgezet 

Onderwijs waar de leerling naar kan doorstromen 
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ROUTEKAART DOUBLEREN 

 

Vanuit de eerste groepsconsultatie na de herfstsignalering of eerder 

wordt door de leerkracht bij een vermoeden van een eventuele doublure, 

De toets Beginnende Geletterdheid (vanaf eind groep 2 /begin groep 3) of PDO (vanaf groep 3)  

aangevraagd bij de IB-er. 

 

 
↓ 
 

Vorderingen en afspraken,ook van het vorig schooljaar, zijn/worden duidelijk genoteerd 

in Parnassys 

 

 
↓ 
 

Een verslag van de toets Beginnende Geletterdheid/PDO komt in het zorgdossier en wordt 

een handelingsplan meegenomen in het groepshandelingsplan. 

 

 
↓ 
 

Ouders en leerkracht(-en) voeren een informatief gesprek en het GHP wordt 

besproken. Indien nodig kan de IB-er hierbij aanwezig zijn. 

 

 
↓ 
 

               We werken met groepsplannen van twee blokken. Na iedere twee blokken wordt 

               Geëvalueerd. Dit wordt met de ouders besproken door de leerkracht. 

 
↓ 
 

            Met het tweede rapport gesprek worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht 

van de vorderingen 

en wordt een voorlopig advies gegeven. 

 

 
↓ 
 

Na de tweede Cito afname krijgen de ouder(s)/verzorger(s) na opverleg  een bindend advies. 

 

 

 
↓ 
 

Rond juni/juli gaat de informatie eerst richting de leerling en vervolgens 

richting de klas. ( als de groepsindelingen bekend zijn) 

 


