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Vooraf 
Gedurende het schooljaar stromen leerlingen, vooral 4 jarigen, in op onze school. Elke school moet 

bevorderen (dat is dus geen verplichting) dat de verblijfsduur van kinderen in het basisonderwijs acht 
aaneengesloten jaren bedraagt. De overgang van de ene groep naar de andere heeft niet te maken 

met de leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. 

De Drift hanteert de volgende uitgangspunten: 
1. Zittenblijven is niet verboden 

2. De school bepaalt of kinderen wel of niet overgaan 
3. Kinderen mogen (dus) langer dan 8 jaar over de basisschool doen 

4. De school moet zo’n beslissing kunnen onderbouwen 
5. De school mag zelf bepalen hoe ze die beslissing onderbouwt 

 

Definities 
Verlengen/Doublure 

Wanneer het voor een leerling beter is dat hij/zij het schooljaar overdoet, heet dat een doublure. 
Verkorten/Springen 

Het is ook mogelijk dat een leerling een groep ‘overslaat’. Dit wordt springen genoemd. 

 
Leertijd en ontwikkeltijd 

Leertijd is de tijd die een kind nodig heeft om zich bepaalde kennis of vaardigheden eigen te maken. 
Binnen het systeem van de school moet een kind in een bepaalde leertijd een bepaalde hoeveelheid 

kennis en vaardigheden verwerven. Er zijn kinderen waarvoor die leertijd te kort is, maar er zijn ook 
kinderen waarvoor die leertijd van een jaar te lang is. Bovendien is het ook niet zo dat alle kinderen 

op dezelfde manier leren. Er zijn kinderen die gebaat zijn bij ontwikkeld onderwijs, anderen hebben 

meer aan ontdekkend onderwijs en er zijn ook kinderen die om sturend onderwijs vragen. Dat 
betekent dat er in de ontwikkeling van kinderen twee componenten aan rol spelen, nl. de leertijd en 

de wijze van leren. Sommige kinderen verwerven de kennis en vaardigheden op andere wijzen, doen 
daar ook langer of korter over. Er zijn ook kinderen die in een leerjaar meer kunnen leren dan andere 

kinderen. In dat geval moet er sprake zijn van verkorte leertijd of van versnellen. Deze kinderen  

hebben genoeg aan anderhalf jaar groep 1 en 2. Langer doorkleuteren is niet zinvol.  
 

Meer leertijd nodig 
Sommige kinderen hebben meer leertijd nodig, b.v. meer instructie, meer oefeningen, meer herhaling, 

zwakke werkhouding, een leerstoornis. Concreet kan het dan betekenen dat een kind een jaar langer 
in groep 2 blijft omdat een of meerdere van bovenstaande voorbeelden (kenmerken) van toepassing 

zijn. Kinderen mogen zittenblijven, mits het maar functioneel zittenblijven is; doorgaan vanaf wat je al 

beheerst. Dat is aanbieden van verlengde leertijd. Als men deze kinderen door zou laten gaan, bereikt 
het uiteindelijk in groep 8 een lager niveau dan als men het wat meer leertijd zou hebben gegeven. 

Verlengde leertijd is dan zinvol. Het levert dan juist een positieve bijdrage; een kind verlaat met een 
zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau de basisschool.  

Er zijn drie hoofdsoorten kinderen te onderscheiden: 

1. kinderen die heel jong zijn in leeftijd en gedrag, geen stoornis hebben  



2. kinderen met grote achterstand in de beginsituatie, geen leerstoornis hebben 

3. kinderen met leerstoornissen. 

Voor deze laatste groep is een verlenging zinloos. Deze kinderen hebben gerichte begeleiding nodig. 
Leerstoornissen zijn vaak structureel en dat betekent dat ze het gehele schooljaar sturend onderwijs 

zullen moeten krijgen. Een minimumprogramma is in deze aan te bevelen.  
 

Op onze school wordt er gekozen voor een verantwoorde benadering en dat is per kind bepalen hoe 

het het beste zijn schoolloopbaan kan vervolgen. De school stemt het onderwijs af op de ontwikkeling 
van de leerlingen.  

 
Kleuterverlenging 

Aan het einde van het schooljaar worden de kinderen van groep 1 die in oktober, november en 
december vier jaar zijn geworden in principe het volgende schooljaar in groep 2 geplaatst. Indien 

blijkt dat er voor leerlingen van groep 1-2 bijzondere omstandigheden zijn, kunnen zij in aanmerking 

komen voor kleuter verlenging. Zie beslissingenblad overgang groep 2-3. 
 

De juiste omschrijving van de  kleuter verlenging is: 
1. Leerlingen van groep 1-2 kunnen in aanmerking komen voor kleuter verlenging en daarna  1x 

doubleren, mits zij voor het 14e jaar de basisschool verlaten. 

2. Leerlingen met een verlengde kleuterperiode kunnen vervroegd uitstromen naar het 
voortgezet onderwijs, mits het in ieder geval 8 jaar op de basisschool heeft gezeten.   

 
Wanneer functioneel zittenblijven 

Zitten blijven kan zinvol zijn (voor langzaam lerende kinderen, kinderen met een bepaalde leerstoornis 
etc.). Zittenblijven in een groep is alleen zinvol als er sprake is van functioneel zittenblijven: 

- het geven van ontwikkelingsgelegenheid aan kinderen in groep 1 of 2 (verder rijpen); 

- verder gaan/aansluiten op het niveau van het gedoubleerde kind; 
- langere leertijd voor langzaam of moeilijk lerende kinderen (bv. na 1 jaar geen AVI-1, maar in 

2 jaar wel op AVI-2/3); 
- een remediërende aanpak voor kinderen met specifieke leerstoornissen of 

ontwikkelingsproblemen; 

- minimaliseren> kind gelegenheid geven de minimale leerstof te beheersen; 
- pre-teaching in groep 2, om het kind beter voor te bereiden op het lezen in groep 3 (en ook 

de eerste letters/woordjes alvast te oefenen); 
- focussen: een kind in een bepaald jaar vooral richten op bepaald vak of vormingsgebied (en 

de rest wat meer ‘parkeren’); 

- leertijdverlenging: het geven van meer ontwikkelingstijd. 
 

Nadelen van het te vroeg doorgaan 

Versnellen/verkorten of in het geval van de oktober/november/december kinderen toch naar groep 1 

of 2 gaan, kan ook nadelen hebben. Te vroeg doorgaan kan 
1. er voor zorgen dat kinderen op hun tenen moeten lopen en zeer gespannen zijn 

2. het zelfbeeld van een kind en het zelfvertrouwen nadelig beïnvloeden 

3. nadelig zijn voor de verdere ontwikkeling omdat de basis van het verdere leren niet 
optimaal ontwikkeld is 

4. een nadeel zijn voor de organisatie in de groep (Kind moet aan het handje gehouden 
worden, kind moet vaak getroost worden, kind moet extra instructie ontvangen en 

dan heeft de leerkracht ook de verantwoording voor de andere kinderen. Het valt de 

ouders van die andere kinderen niet uit te leggen dat de leerkracht extra tijd besteed 
aan dat kind dat vervroegd is doorgegaan.) 

 
Samenvattend betekent het dat als de school (de leerkracht) het onderbouwt, de Drift blijft bepalen 

wat de schoolloopbaan voor een kind dient te zijn. De leerkracht moet de ouders op de juiste manier 
informeren. De school kan tot de conclusie komen dat een leerling die voor 1 januari jarig is voor de 

kleutertijdverlenging in aanmerking komt. De kinderen uit de genoemde periode moeten niet perse 

doorstromen. Hun ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) is hiervoor echter bepalend en niet 



de geboortedatum en leeftijd. Concreet betekent dit dat de leerkracht het schoolloopbaanvervolg voor 

de oktober-, november- en decemberkinderen die in groep 1 of 2 blijven moet verantwoorden. De 

leerkracht bepaalt wanneer een verlengde leertijd een positieve bijdrage biedt of wanneer het voor 
het kind van belang is dat hij/zij doorstroomt naar groep 2. Dat gebeurde in het verleden ook al wel, 

maar vanwege de inspectiecontrole moet de administratie van deze kinderen worden vastgelegd en 
vastgesteld.  

 

Criteria 
Voor de overgang naar een ander leerjaar hebben we criteria opgenomen. Dit is noodzakelijk om te 

kunnen beslissen wanneer een leerling wel of niet overgaat naar een volgende groep.  
Het oordeel is gebaseerd op: 

 de cognitieve ontwikkeling  

 de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling  

 leerprestaties 

 toetsen (onafhankelijk, methode gebonden) 

 observaties 

 eventueel onderzoek 

 de werkhouding  (w.o. concentratie – spanningsboog - zelfstandigheid) 

 overleg  met de intern begeleider (IB-er) 

 voor springers is de versnellingswenselijkheidslijst onderdeel van de besluitvorming 

 
 

De onderbouwing 

De leerkracht dient de beslissing te onderbouwen door gebruik te maken van hulpmiddelen. De Drift 
gebruikt daarvoor het beslissingsblad Pravoo groep 1, beslissingenblad overgang 2-3 en portfolio 

Schatkist (zie bijlage). De ontwikkelingsaspecten worden gescoord op verschillende momenten 
(periodes):  

1. binnengekomen 4-jarige 
2. half groep 1 (februari) 

3. eind groep 1 (juni)  

Dit noemen we de peilpunten. De gegevens worden overgeboekt op het beslissingsblad. Op 
het beslissingsblad worden de exacte normscores aangegeven. Hierna neemt de leerkracht de 

beslissing. De beslissing is gebaseerd op de 80% beheersingsnorm. Met andere woorden het 
kind kan pas naar groep 2 als het voldoet aan die 80% norm.  

Het beslissingsblad 2 wordt gebruikt als de leerling is toegelaten tot groep 2. De peilpunten 4 

en 5 worden dan gescoord in december en mei.  
 

De vastgestelde criteria  die gericht zijn op het beoordelen van de ontwikkeling 
1. kindobservaties door de leerkracht 

2. kindobservaties door derden (ib-er, logopedist e.d.) 

3. gebruik maken van de genormeerde instrumenten  
4. cognitieve vaardigheden 

5. sociaal- emotioneel 
Genormeerde toetsen worden in groep 1 bij hoge uitzondering gebruikt. Toetsgegevens 

leveren immers niet altijd relevante informatie op. Toetsen is geen kleutervriendelijke bepaling 
van het functioneren van deze jonge kinderen. 

 

Omgaan met ouders 
Ouders hebben het recht om op tijd van de leerkracht de ontwikkelingen van het kind te horen. In 

februari worden de ouders geïnformeerd en worden opnieuw uitgenodigd voor een gesprek in juni, 
waarin de ouders horen hoe volgens de leerkracht het kind zijn/haar schoolloopbaan gaat vervolgen. 

In juni (het einde van het schooljaar) wordt er dus een definitieve keuze gemaakt. Bij doorstroming 

naar groep 2 worden de ouders wederom uitgenodigd voor een contactmoment in december en mei. 
Ouders moeten voorgelicht worden en duidelijkheid ontvangen over het feit dat de school de 

doorstroming bepaalt. De leerkracht van de Drift geeft het advies en dat advies is bindend. In de 
schoolgids is een artikel opgenomen inzake verlengde leertijd en wordt verwezen naar dit protocol. 

 



Acties 

1. In de schoolgids staat dat de school de schoolloopbaan van de kinderen bepaalt. 

2. Het besluit tot verlengen wordt bepaald door leraar en ib-er. De directeur wordt hierover 
geïnformeerd. 

3. De ouders krijgen medio januari-februari (afhankelijk van de toetsresultaten CITO) de eerste 
twijfels te horen en er wordt hen dan ook meegedeeld wanneer de definitieve beslissing is. 

4. De school werkt niet met contracten. Alle communicatie wordt vastgelegd op een 

oudergespreksformulier. 
5. Bij informerend gesprek zijn aanwezig: leraar en ib-er. 

6. De ouders krijgen ook het beslissingsblad mee. 
7. Er wordt verslaggeving (oudergespreksformulier) over het gesprek met de ouders vastgelegd, 

die altijd is ondertekend door de ouders. 
8. De ib-er is verantwoordelijk voor het begeleidingstraject (inclusief de evaluaties). 

 

Procedure 
Indien vóór de 1e grote groepsbespreking (jan-febr) al door ouders wordt gesproken over mogelijke 

doublure/springen is dit nog te vroeg om hierover in gesprek te gaan.  Pas na de 1e grote 
groepsbespreking is dit onderwerp van gesprek tussen leerkracht en ouders. 

 

Tijdens de 1e grote groepsbespreking (jan-febr)  tussen de leerkracht en de IB-er worden 
twijfelgevallen besproken. Leerkrachten informeren ouders over de twijfel en de procedure en de 

vervolgstappen. 
 

Na de eerste signalen tijdens de 1e  grote groepsbespreking worden tijdens de leerlingbespreking van 
het SZT de kandidaat doublure/springen leerlingen besproken. 

 

Tijdens de korte groepsbespreking  (april) tussen de leerkracht en de IB-er worden  wederom de 
twijfelgevallen besproken. 

 
Na overleg tussen de leerkracht en ouders wordt een leerling voorgedragen voor doublure/springen. 

 

De leerkracht draagt een leerling bij het SZT voor m.b.v. het daarvoor bestemde formulier. Het 
bespreekblad doublure/springen wordt door de IB-er voor de leerkracht in de zorgstructuur 

klaargezet. 
 

Om over te gaan tot de definitieve besluitvorming, organiseert het SZT een zogenaamd 

doublure/springen vergadering. Dit is een inloopspreekuur. De betrokken leerkracht is hierbij 
aanwezig. Daardoor is er meer betrokkenheid, meer informatie  beschikbaar,  zijn er kortere lijnen,  

en wordt er effectiever en affectiever gewerkt. 
 

De doublure/springen vergadering wordt ingepland op de jaarplanning en zorgkalender. Het SZT 
beslist of een leerling doubleert of springt.  

 

Pas nadat het SZT een besluit heeft genomen informeert de leerkracht de ouders. Indien wenselijk is 
de IB-er en/of de directie daarbij aanwezig. 

 
Leerkrachten verwerken de gegevens en zorgen voor de verdere administratieve afhandeling (op 

bespreekblad + oudergespreksformulier incl. handtekening) 

 
Tijdens het oudergesprek worden afspraken gemaakt over: 

 wie de leerling informeert 

 wanneer de leerling wordt geïnformeerd 

 wat de leerling wordt verteld 

 wanneer en op welke wijze de klasgenoten worden geïnformeerd 

 afspraken over de begeleiding en het volgen van de leerling 

 
Het SZT houdt een registratie bij van de doublure/springen leerlingen. 



 

Aan het einde van het schooljaar tijdens het moment van kennismaking met de nieuwe leerkracht zijn 

deze leerlingen aanwezig in hun nieuwe groep. 
 

Tijdens de leerling overdracht van de oude naar de nieuwe leerkracht wordt speciaal aandacht 
besteed aan de doublure/springen  leerlingen. 

Gespreksonderwerpen zijn o.a.: 

- de reden van doublure/springen 
- de gerichte aanpak die deze leerling nodig heeft 

- de gemaakte afspraken met ouders 
  

Tijdens de eerste korte groepsbespreking van het nieuwe schooljaar (oktober) is er speciale aandacht 
voor de doublure/springen leerlingen. Indien er in het nieuwe schooljaar na de Cito M-toetsen geen 

vooruitgang waarneembaar is, wordt de leerling besproken tijdens de consultatieve  leerling 

bespreking (CLB). Afhankelijk van de beschikbare informatie in het  dossier, wordt besloten welke 
vervolgstappen zullen plaatsvinden. 

 
Ter overweging 

Om de kinderen gelijke ontwikkelingskansen te bieden moeten we wellicht in overweging nemen om 

de schooltijden te verruimen. 
 

Bijbehorende documenten 
 Beslissingenblad Pravoo 

 Portfolio Schatkist 

 Bespreekblad doublure/springen 

 Beslissingenblad overgang groep 2-3 

 

 
  



 

Bespreekblad 
verlengen / verkorten  

 
Aandachtspunten: leeftijd, postuur, lichamelijke conditie, schoolloopbaan, relaties, sociaal-emotionele ontwikkeling, 
werkhouding (ook motivatie en faalangst), verstandelijke begaafdheid, interesse, gezinssituatie, relatie leerkracht/ leerling, 
schoolorganisatie (combinatieklas, grote / kleine groep, rustige/ drukke groep e.d.), onderzoekgegevens en schoolresultaten 
(methode toetsen en lln. volgsysteem en extern),  gedragsaspecten (weerbaarheid, handicap e.d.), mening  ouders. 
 

Leerling gegevens: 
Naam:                                         Schoolloopbaan:                              Betreft:   doublure/springen 

Groep:                                         Groepsleraar:                                    

Geb. datum:                                                                                          

 

Motivatie (zie ook aandachtspunten): 

 
 

 

 
 

 

 
School 

Argumenten voor verlengen/verkorten: 

 
- 

- 
- 

- 

Argumenten tegen verlengen/verkorten: 
 

- 
- 

- 

- 

 

Ouders 

Argumenten voor verlengen:verkorten: 
 

- 
- 

- 

- 

Argumenten tegen verlengen:verkorten: 

 
- 

- 

- 
- 

 



Cito- scores:  

Taal voor kleuters O I    O II   O III    O IV   O V 

Rekenen voor kleuters O I    O II   O III    O IV   O V 

Beheersingsniveau AVI OM3  OE3  OM4  OE4  OM5  OE5  OM6  OE6  OM7  OE7   

DMT-3 O I    O II   O III    O IV   O V 

Begr. lezen O I    O II   O III    O IV   O V 

Spelling O I    O II   O III    O IV   O V  

Rekenen/wiskunde O I    O II   O III    O IV   O V  

 

Besluit SZT:   O verlengen jaargroep 

                      O door naar volgende groep met aangepast programma / HP  
                      O verkorten en springen naar groep …. 

 

Argumentatie SZT en gemaakte afspraken 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Met ouders besproken 
 

Datum:                                                                 
 

 

 
 

Handtekening ouders:                                           
 

 

 

 
Handtekening leerkracht: 
 
 


