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1. Doel van dit document 
Dit document is een algemene richtlijn voor alle betrokkenen om transparantie te geven in 

de doorstroom van groep 1 naar groep 2 naar groep 3, waarbij moet worden benadrukt dat 

het maatwerk blijft.  

 

2.Visie op de ontwikkeling van het jonge kind  
In de kleuterperiode wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan van het kind. 

Goed kleuteronderwijs daagt kinderen uit om hun wereld te ontdekken en hun talenten 

verder te ontwikkelen, op een manier en in een tempo dat aansluit op hun behoefte.         

Een kleuter ontwikkelt zich vaak sprongsgewijs.  

 

De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat scholen een passend onderwijsaanbod 

realiseren dat aansluit bij de verschillen tussen leerlingen. De Rosa Basisschool vindt het 

belangrijk dat ieder kind de tijd en ruimte krijgt om te kleuteren en te rijpen. Wij streven 

ernaar dat ieder kind twee volledige schooljaren kleutert.  

 

Op de Rosa Basisschool groeit en ontwikkelt iedere kleuter met spel ofwel spelend leren. 

Binnen de kleutergroepen werken we met thematische speelhoeken (denk aan: wonen, 

herfst, etc). Sinds het schooljaar 2019-2020 zetten we stevig in op taalontwikkeling tijdens 

het spelend leren. Daarnaast geven we extra ondersteuning (buiten de groep) aan kleuters 

die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn bij binnenkomst.  

 

We hebben gekozen om de ontwikkeling van de kleuter te volgen met Kijk.  

Dit gebeurt twee keer per jaar door observatie en registratie. Door het volgen van de 

ontwikkeling van ieder kind, kan de leerkracht een beredeneerd aanbod afstemmen op de 

groep en het kind. 

 

3. De ontwikkelingslijnen van Kijk 
Binnen Kijk bestaan 17 ontwikkelingslijnen. Wij observeren en brengen de ontwikkeling van 

ieder kind ten aanzien van de 17 ontwikkelingslijnen in beeld. Door over een langere periode 

naar een kind te kijken, kunnen we vaststellen of het kind groeit volgens bepaalde fasen of 

mijlpalen. Een mijlpaal biedt inzicht in de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt en 

geeft aan welke volgende stap(pen) het nog moet nemen. Mijlpalen zijn als het ware 

tussenstations die het kind in zijn ontwikkeling passeert. De leerkracht kijkt of de 

kalenderleeftijd van het kind synchroon loopt met de mijlpalen van de ontwikkelleeftijd. 
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4. Start bij de Rosa: van peuter naar kleuter 
De start van iedere 4-jarige begint met overdracht tussen kinderdagverblijf/peuterspeelzaal 

en school. Indien een kleuter van Pinky komt, dan heeft de leerkracht een intakegesprek met 

de desbetreffende pm’er die de ontwikkeling als peuter heeft kunnen volgen. Wanneer er 

bijzonderheden zijn mbt de ontwikkeling, thuissituatie oid., sluit de IB-er aan bij het gesprek.  

In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• karakterschets 

• taalontwikkeling 

• thuissituatie 

• mogelijke bijzonderheden gedrag/cognitie 

Als een peuter bij een ander kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/gastouder heeft gezeten, 

neemt de IB-er telefonisch contact op om de genoemde onderwerpen langs te lopen. 

 

5. Doorstroom binnen de kleutergroepen 
Op de Rosabasisschool onderschrijven we het belang van een ononderbroken ontwikkeling 

voor ieder kind. Het grootste deel van de leerlingen komt in groep 1 binnen met een 

taalachterstand. Om deze achterstand in te lopen, blijven deze leerlingen langer in de 

kleutergroepen, zodat zij voldoende tijd hebben om zich de Nederlandse taal eigen te 

maken. Dit is nodig om een goede basis te hebben om naar de groepen 3 t/m 8 door te 

stromen.Hieruit vloeien de onderstaande richtlijnen voort. 

5.1 Start in groep 1 en doorstroom naar groep 2 
Wanneer een kind na 1 augustus op school is binnengekomen, blijft hij/zij in het nieuwe 

schooljaar in principe in groep 1 van groep 1/2. Dit geldt dus sowieso voor kinderen die 

starten in groep 0 ofwel de instroomgroep die later in een schooljaar start met alleen 

vierjarigen.  
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.  
Leerlingen die een voorsprong laten zien op de vier ontwikkelingslijnen binnen het domein 

taal (visuele waarneming, auditieve waarneming, spraak-taalontwikkeling en geletterdheid) 

en op de overige ontwikkelingslijnen voldoende scoren én er sociaal-emotioneel aan toe zijn, 

stromen wel door naar groep 2. De leerkrachten en de intern begeleider besluiten wie wel of 

niet doorstroomt naar groep 2. 

Communicatie naar ouders 

We stellen ouders er bij de start bij ons op school van op de hoogte dat de leerlingen langer 

de tijd aangeboden krijgen om zich de taal eigen te maken. Dit om een goede basis te 

leggen voor het vervolg binnen de school. 

 

Wanneer een kind een voorsprong laat zien op de 4 ontwikkelingslijnen binnen het domein 

taal, gaat de leerkracht (zo nodig met IB) met ouders in gesprek over het eerder 

doorstromen naar groep 2. Dit gesprek vindt plaats na de eerste Kijkregistratie in februari.  

5.2 Doorstroom van groep 2 naar groep 3 
Bij de beoordeling of een leerling door kan stromen naar groep 3 kijkt de leerkracht naar alle 

17 ontwikkelingslijnen: loopt de kalenderleeftijd van het kind synchroon met de mijlpalen van 

de ontwikkelleeftijd? De vier ontwikkelingslijnen van het domein taal zijn voor de Rosa 

basisschool een belangrijk aandachtspunt om te beoordelen of een kind kan starten met het 

leesproces. 

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke graadmeter om te beoordelen of 

het kind toe is aan groep 3. Kinderen die een laag zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen 

hebben of onzeker zijn kunnen naar onze mening nog niet naar groep 3.  

Bij de eerste Kijkregistratie in februari bespreekt de leerkracht met IB de leerlingen die op 

een of meerdere ontwikkelingslijnen een achterstand hebben. Als bij de tweede 

Kijkregistratie in mei/juni nog steeds achterstanden te zien zijn en er dus twijfel bestaat of de 

leerling naar groep 3 kan, bespreken we deze leerling in breder verband. Naast de intern 

begeleider denken de bouwcoördinator en de leerkracht van groep 3 mee. We buigen ons 

over twee vragen:  

• In welk leerjaar kan het best tegemoet worden gekomen aan de onderwijsbehoeften 

van de leerling? 

•  Laat de ontwikkeling van de leerling het niveau zien om aan te kunnen sluiten in 

groep 3? 
 

Communicatie naar ouders               
Wanneer de ontwikkelleeftijd van het kind achterloopt op de kalenderleeftijd kan het kind niet 

doorstromen naar groep 3. Als bij de eerste Kijkregistratie in januari op een of meerdere 

ontwikkelingslijnen een achterstand is te zien, bespreekt de leerkracht de leerling met IB en 

nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek (zo nodig sluit IB aan). Als de leerkracht 

vermoedt dat een jaar extra in groep 2 blijven helpt, bespreekt hij/zij dit ook al met de 

ouders.Gedurende de komende tijd blijven leerkracht en ouders regelmatig met elkaar in 

gesprek, zodat ouders meegenomen worden in het proces.  

Als we na de tweede Kijkregistratie in mei/juni besluiten om een leerling in groep 2 te laten 

blijven, gaat de leerkracht (zo nodig met IB) in gesprek met de ouders. De leerkracht denkt 

na welk aanbod komend schooljaar passend is voor de leerling en neemt dit aanbod met 

ouders door. Gedurende het jaar blijft de leerkracht regelmatig met ouders in gesprek over 
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de groei van hun kind. Loopt deze naar verwachting van de leerkracht en ouders of is er iets 

anders nodig voor de leerling? .                                                                                     

 

 


