
Richtlijn Overgang van  
groep 2 naar groep 3 
 

 
 

Omschrijving Onderlegger overgang groep 2 naar 3  

Verwijzing naar  Richtlijn verlengen, doubleren, versnellen, 

springen 

Doelgroep Betrokken teamleden, IB en directie 

Opsteller Directie De Drift 

Datum vaststelling 01-08-2008 

Datum herzien 01-10-2013 

 
 

Vooraf 
Halverwege groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat 

is bij een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open 

onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling kan 
garanderen. Soms is er sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. 

Dat betekent dat we de  
overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 zeer overwogen nemen.  

 

In groep 2 kan onderscheid gemaakt worden tussen kinderen:  
• Onrijpe kinderen  

• Kinderen met een beperkte ontwikkelingsmogelijkheid  
• Kinderen die op niveau zijn  

• Kinderen die nog geen zes jaar zijn maar verder zijn dan hun leeftijdsgenoten 
 

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

 
Het signaal  

Het serieus nemen van een overgangsbeslissing begint bij ons in december van het groep-2 jaar. We 
nemen dan de eerste Cito toetsen af. Mochten er twijfels ontstaan dan worden ouders daarvan op de 

hoogte gesteld tijdens een gesprek op school. Als het kind in de dagelijkse onderwijspraktijk 

onvoldoende presteert dan delen we onze twijfels ook  
in december aan de ouders mee. 

 
De periode januari tot het eind van het schooljaar 

We geven in het gesprek met de ouders de zorgen m.b.t. de schoolloopbaan van het kind ook aan 
wat we gaan doen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en op welke wijze men daar thuis 

eventueel aan bij zou kunnen dragen. We geven de ouders tevens aan wanneer we de definitieve 

beslissing nemen over het vervolg van de schoolloopbaan van het kind. Bij jonge kinderen doen we 
dat zo laat mogelijk om de kans op een goede beslissing te kunnen verhogen. Gekoppeld aan die 

beslissing geven we ook aan hoe we het kind bij de groep 2 verlenging willen begeleiden. Daarbij kan 
het gaan om het kind de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen, het bieden van speciale 

begeleiding en het bieden van b.v. leesbegeleiding aan kinderen die in de loop van het jaar toe zijn 

aan lezen.  
 

De beslissing  
Het nemen van de beslissing t.a.v. de schoolloopbaan van het kind doen we aan de hand van een 

aantal overwegingen, waarin het kind gewogen wordt op een aantal aspecten.  

Naar aanleiding hiervan wordt een verantwoorde beslissing genomen. Bij ernstige twijfel of een 
leerling over kan naar de volgende groep is het advies van de leerkracht, in het belang van het kind, 

bindend.  



 

Nazorg  

In oktober van het hierop volgende jaar zal gecheckt worden hoe het gaat met de kinderen waarvoor 
het bovenstaande is uitgevoerd. Dit gebeurt in een groepsbespreking. Vervolgens worde ouders 

geïnformeerd tijdens het eerste tien-minutengesprek. 
 

 

Soms zijn kinderen op alle gebieden verder dan hun leeftijdsgenoten. Vaak blijkt dit al in groep 1. De 
leerkracht kan dan in overleg met de ouders beslissen dat een leerling eerder met groep 2 mee gaat 

draaien om hem/haar de ontwikkelingskansen te geven waar het kind aan toe is. Dit wil niet zeggen 
dat de leerling dan ook mee gaat naar groep 3.  

 
Als een kind ook in groep 2 erg goed presteert, kan het wel eens voorkomen dat een leerling 

vervroegd naar groep 3 gaat. Dit zijn echter uitzonderingen! Kleuters geboren tussen 1 oktober en 31 

december volgen een apart, specifiek traject. Hiervoor verwijzen we naar het protocol: Het zgn. 
zittenblijven of verlengde leertijd. 
 
Een verkorte leertijd of versnellen 

Om deze beslissing te kunnen nemen kijkt de leerkracht naar de volgende aspecten:  

• De werkhouding van het kind moet erg goed zijn; een kind moet langere tijd achter elkaar 
door kunnen blijven werken, gemotiveerd zijn om te werken en het kind moet ook uit zichzelf 

regelmatig kiezen voor ontwikkelingsmaterialen en moeilijke spelletjes.  
•  Hoe is de sociale ontwikkeling van het kind; speelt het met kinderen van groep 2, voelt het 

zich thuis bij deze leeftijdsgroep en wordt de leerling ook door andere kinderen in de groep 
opgenomen.  

•  Hoe staat het kind in de spelontwikkeling; is er sprake van gevorderd rollenspel, zoekt het 

kind ook naar extra uitdagingen in het spel, kiest het ook voor moeilijke activiteiten.  
•  De taalontwikkeling is erg belangrijk; spreekt de leerling in goed opgebouwde zinnen, heeft 

het een rijke woordenschat, beheerst hij/zij de leesvoorwaarden.  
•  Het kind moet emotioneel stabiel zijn en zelfvertrouwen hebben. 

•  Wat de motoriek betreft, moet een kind de fijne motoriek beheersen omdat het moet leren 

schrijven.  
•  Op het gebied van de rekenontwikkeling moet een kind goed kunnen tellen, meten, wegen en 

logisch kunnen denken.  
•  Het kind moet snel van begrip zijn, een goede concentratie hebben, een brede belangstelling 

hebben en goed gemotiveerd zijn om naar groep 3 te gaan.  

 
Over het algemeen geldt dat kinderen bij wie overwogen wordt om vroegtijdig naar groep 3 te gaan 

een duidelijke voorsprong moeten hebben op leeftijdsgenoten, alles goed mee kunnen doen met 
groep 2 en liefst nog iets beter presteren, gedurende langere tijd. Dit omdat er bij veel kinderen in de 

kleuterleeftijd sprake is van ontwikkelingsvoorsprongen die later weer ingelopen kunnen worden door 
de anderen. Er blijft sprake van uitzonderingen omdat in groep 2 veel aandacht geschonken wordt 

aan de brede ontwikkeling van de kinderen en in groep 3 meer aandacht is voor het cognitieve 

aspect. Dit is iets waar kinderen wel aan toe moeten zijn. In geval van vroegtijdig naar groep 3 gaan, 
beslist de leerkracht van het kind. De leerkracht heeft het kind immers twee jaar in de groep gehad en 

heeft een beeld van de leerling. Als een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en de leerkracht 
heeft beslist dat het beter is om toch in groep 2 te blijven, wordt het kind wel begeleid. Gedurende 

het schooljaar wordt het kind gestimuleerd om oefeningen en activiteiten te gaan doen op een 

moeilijker niveau dan de andere kinderen. Halverwege het schooljaar starten we een programma voor 
deze kinderen. Zij krijgen oefeningen en opdrachten op hun niveau. 

 

 


