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Protocol: doublure groep 3 t/m 8 
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Waarom een doublure? 

Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar 

wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool haalt. De realiteit is 

dat dit doel, ondanks een doublure, niet door iedere leerling gehaald wordt. Daarom is het belangrijk 

om zorgvuldig af te wegen wanneer een kind baat heeft bij doubleren en wanneer niet. Wel of niet 

doubleren is een beslissing die goed overwogen moet worden door leerkracht(en), ouders en intern 

begeleider. Bij grote twijfel speelt de directie ook een rol. 

 

Stappenplan algemene zorg  

1. De leerkracht spreekt ouders tijdens het startgesprek aan het begin van het schooljaar. Daarna is er 

nog ruimte voor twee rapportgesprekken. Dit is geen verplichting, maar vindt plaats op de wens van 

ouders en/of leerkracht. Tussendoor maakt de leerkracht ook altijd graag ruimte voor een gesprek. We 

nemen ouders mee in alle ontwikkelingen en mogelijke stappen rond extra ondersteuning.  

De groepsleerkracht volgt de cognitieve ontwikkeling van de leerling aan de hand van zowel 

methodegebonden als methodeonafhankelijke ofwel citotoetsen (leerlingvolgsysteem).  

2. De leerkracht volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Als school maken wij daarbij 

gebruik van het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. 

3. De leerkracht bespreekt de ontwikkeling van het kind minimaal drie keer per schooljaar met de intern 

begeleider. Dit zijn de zogenoemde groepsbesprekingen. Maar ook tussendoor is er altijd gelegenheid 

om leerlingen te bespreken met de intern begeleider of eventueel de directie.  

4. Aan het eind van het schooljaar worden alle leerlingen besproken met de leerkracht(en) van de 

huidige groep en de leerkracht(en) van het komende schooljaar.  

5. Een leerkracht, intern begeleider, gedragscoördinator, vakleerkracht bewegingsonderwijs of directie 

kan een zorgleerling inbrengen bij de interne zorgcommissie. Deze commissie bestaat uit de twee 

gedragscoördinatoren, twee bouwcoördinatoren, twee intern begeleiders en directie. Waar nodig haakt 

ook schoolmaatschappelijk werk aan. 

6. Leerlingen waar grote zorgen over zijn en waar we op school binnen het team de expertise niet voor 

hebben, bespreken we in een Multidisciplinair Overleg (MDO). Bij dit overleg haken naast ouders ook de 

nodige externen aan, bijvoorbeeld de schoolarts, leerplichtambtenaar, onderwijsadviseur van het 

samenwerkingsverband, andere specialisten. Ouders geven toestemming voor een MDO. 

7. In eerste instantie krijgt een leerling bij achterstand extra begeleiding. Deze Remedial Teaching (RT) 

wordt gegeven door de leerkracht in de groep of door een onderwijsondersteuner van de school. Voor 

deze hulp wordt een individueel handelingsplan of ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en 

besproken met ouders. 

8. De ontwikkelingen van een leerling worden vastgelegd in het leerlingendossier.  

 

Algemene afspraken rondom doublure  

• We hanteren voor doublures algemene richtlijnen en criteria. We nemen de vrijheid om hier 

beargumenteerd van af te wijken. Simpelweg omdat elke doublure om maatwerk vraagt. 

• Het laatste woord rondom een eventuele doublure ligt bij de directie. Mochten ouders het niet 

eens zijn met de beslissing van de school, dan kunnen zij met de directeur in gesprek. De 

directeur wijst de ouders ook op mogelijke vervolgstappen als de school en ouders het niet eens 

worden (klachtenprocedure).  
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• Voor criteria rond doubleren in groep 1 en 2 maken we gebruik van het protocol in- en 

doorstroom kleuters.  

• Wanneer een leerling één keer heeft gedoubleerd, dan kan er tijdens de basisschool niet meer 

gedoubleerd worden.  

• Een leerling doubleert bij voorkeur in de onderbouw (groep 1 t/m 4). 

• Wanneer een doublure niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en het kind, volgens de 

criteria, voor een tweede doublure in aanmerking zou komen, kunnen we ervoor kiezen over te 

gaan op een individuele leerlijn (=OPP) Dit kan gelden voor één vak (bijvoorbeeld rekenen) of 

meerdere vakken.  

• De leerkracht bespreekt met de intern begeleider welke interventies nodig zijn voor de 

ontwikkeling van het kind. Indien nodig zoeken we externe expertise (bijvoorbeeld via een 

MDO). Vanzelfsprekend wordt dit allemaal besproken met de ouder(s)/verzorger(s) van het 

kind. Indien gewenst kan er, in overleg met de ouders, externe hulp ingeschakeld worden. 

Ouders moeten hier toestemming voor geven.  

• Informatieverstrekking aan ouder(s)/verzorger(s):  

o De zorg rond een kind bespreken we met ouders en wordt vastgelegd in het 

leerlingendossier.  

o Bij de rapportbespreking in maart volgt een voorlopig besluit rond doublure. 

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

gesprekken plaatsvinden tussen ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht met eventueel 

daarbij aanwezig de intern begeleider. 

o Na de uitslag van de laatste citotoetsen van het betreffende schooljaar, vindt er een 

afrondend gesprek plaats tussen groepsleerkracht(en) en intern begeleider.  

o Uiterlijk vier weken voor het eind van het schooljaar maakt de leerkracht en/of intern 

begeleider het definitieve standpunt bekend aan de ouder(s)/verzorger(s).  

o Een kind doubleert in principe niet in groep 8. In de voorafgaande jaren is er voldoende 

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

laten doen. In groep 6 en 7 heeft de leerkracht al met ouders de prognose voor het type 

voortgezet onderwijs besproken. In groep 8 wordt er vooral gewerkt aan de hiaten 

(specifieke achterstanden) die voortvloeien uit de laatste citotoets uit groep 7.  

 

Criteria rondom doublure groep 3 naar groep 4 

Overgang groep 3 naar groep 4: AVI M3 moet beheerst worden en AVI E3 moet op instructieniveau 

worden gelezen. Het kunnen lezen op dit niveau is een belangrijke voorwaarde voor succes in groep 4. 

Wanneer een kind problemen heeft bij het leren lezen en deze minimumnorm niet haalt is het zeer in 

het belang van het kind de hele cognitieve ontwikkeling onder de loep te nemen.  

 

Als blijkt dat het kind kenmerken vertoont van mogelijke dyslexie, heeft het kind vooral behoefte aan 

meer instructie, uitbreiding van leestijd en eventueel hulpmiddelen. Punt van afweging is, gezien de rest 

van zijn ontwikkeling, of doubleren in groep 3 beter is of het kind toch door te laten gaan met een 

handelingsplan naar groep 4. In groep 4 vindt de versnelling en automatisering van het lezen plaats, 

maar de instructietijd voor het lezen neemt af. Andere vakgebieden dan het lezen krijgen meer tijd en 

nadruk dan in groep 3.  
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Een kind met een onvoldoende leesniveau bij aanvang van groep 4 ondervindt grote problemen. De 

leerling kan het tempo niet bijhouden en de teksten onvoldoende lezen. Er is minder tijd en ruimte in 

het programma van groep 4 voor de leesinstructie. Daarom heeft doubleren voor een kind met 

leesproblemen meer effect in groep 3 dan in groep 4.  

 

Kinderen met dyslexie blijven echter altijd problemen houden met lezen. Toch kan een doublure in 

groep 3 voor een kind waarbij vermoeden van dyslexie bestaat, zeker zin hebben om met een stevigere 

basis in groep 4 te starten. Voor deze kinderen blijft een speciale aanpak en extra faciliteiten (zoals extra 

tijd) gedurende de hele schoolcarrière noodzakelijk.  

 

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 en er wordt indien nodig een 

handelingsplan opgesteld. Het kind krijgt bij een handelingsplan zoveel mogelijk instructie op eigen 

niveau en uitbreiding van leestijd. Indien mogelijk en noodzakelijk krijgt het kind extra begeleiding 

buiten de groep.  

 

Criteria rondom doublure vanaf groep 4 t/m 7 

De volgende criteria spelen een rol als kinderen in aanmerking komen voor een doublure:   

• Op de AVI beheerst het kind minimaal het M-niveau, passend bij het jaar waarin hij/zij zit.  

• Het kind scoort op minstens twee citotoetsen rondom lees-/ taalontwikkeling en/of rekenen 

onvoldoende. Het gaat nu om een (terugkerende) IV en/of V score voor: Drie Minuten Toets – 

kaart 3, begrijpend Lezen (groep 5 t/m 8) en rekenen. 

• Het kind groeit op de citotoetsen onvoldoende ten opzichte van zichzelf.   

• De methodegebonden toetsen wijzen op een lage/onvoldoende score. Handelingsplannen en / 

of RT hebben niet het gewenste resultaat bereikt. De vorderingen zijn onvoldoende of minimaal 

geweest. 

• Dyslexie speelt in de groepen 1 t/m 4 nog geen rol bij doublure. Met andere woorden, ook een 

kind met dyslexie kan op deze criteria doubleren. Wel moeten we in het achterhoofd houden 

dat voor kinderen waarbij een vermoeden van dyslexie is, doubleren minder baat zal hebben 

dan bij andere kinderen. Ondanks een doublure, zal het lezen en spellen hen moeite blijven 

kosten.  

• Als school stellen we geen vaste criteria op voor sociaal-emotionele ontwikkeling bij doubleren. 

Voor elk kind bekijken we hoe hij/zij functioneert op sociaal-emotioneel gebied. Sociaal-

emotioneel: de eerste periode van het schooljaar wordt in iedere groep ingezet op 

groepsvorming. Twee keer per jaar worden de vragenlijsten van de Kanjertraining ingevuld 

(docentenlijst 3-8, sociogram 3-8, leerlingenlijst 5-8 en sociale veiligheid 5-8).  

In het Kanjervolgsysteem kijken we vooral naar: sociaal gedrag, werkhouding, leerintentie, 

motivatie en zelfbeeld.  

• De werkhouding van een kind is een belangrijke factor om te bekijken. Als een kind een 

zwakkere werkhouding laat zien, kan het zijn dat de leerstof te moeilijk is en dat het kind 

daardoor minder gemotiveerd is. Doubleren kan een optie zijn om de werkhouding te 

verbeteren. Verder kan doubleren zinvol zijn als een kind:  
o erg jong is in doen en laten. 
o het kind  geen/weinig aansluiting heeft bij de groep/leeftijdsgenoten. 
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o het kind weinig zelfvertrouwen heeft. 
o het kind zich moeilijk aan de regels kan houden. 
o het kind moeilijk voor zichzelf kan opkomen. 
o het kind nog onvoldoende zelfstandig is in het maken van de opgegeven taken.  

Mocht een leerling op sociaal-emotionele ontwikkeling doubleren, dan volgt er een gesprek met 

de gedragscoördinator om deze leerling in het huidige en komende schooljaar te begeleiden op 

één of meerdere van bovenstaande gebieden.  
 


