Protocol:
Herfstkinderen en de overgang naar groep 2
( kinderen van oktober/november/december in groep 1 )
Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of
december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar
kleuteren naar groep 3; een ander deel van deze kinderen stroomt na ruim
anderhalf jaar door naar groep 3.
Ooit was er een zelfstandige kleuterschool naast een zelfstandige lagere school.
In die tijd werd het begrip schoolrijpheid gebruikt waarmee de mate van
geschiktheid om te starten in de eerste klas ( groep 3 ) werd aangegeven.
Een tweede gegeven was de geboortedatum. Die datum had niets te maken met
de ontwikkeling van een leerling, maar met de bekostiging. Deze teldatum was 1
oktober.
Tegenwoordig heeft die datum van 1 oktober geen functie meer bij het beslissen
over de voortgang naar de volgende groep. In de Wet op het Primair onderwijs is
vastgelegd hoe tegenwoordig tegen de voortgang van leerlingen wordt
aangekeken ( zie bijlage 1 ). De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat
een kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Een kind moet de
basisschool kunnen doorlopen in acht jaar. Een herfstkind kan meer dan acht
jaar op school zitten. Daarbij zijn de behoeften en de ontwikkeling van de
leerlingen steeds het uitgangspunt voor het onderwijsaanbod en de begeleiding
van leerlingen.

Een kind dat meer dan acht jaar over de basisschool doet is geen
zittenblijver.
Wanneer gaat een kind naar een volgende groep?
We bekijken de kinderen volgens hun ontwikkeling en niet volgens hun leeftijd.

Je bekijkt dat volgens de onderstaande vier manieren bij elkaar:





De ontwikkelingslijnen van OVM
De cito scores
Een beslissingsblad
Advies van de leerkracht

Een herfstkind van groep 1 naar groep 2:
 Het kind moet dan bij alle ontwikkelingslijnen van OVM voor liggen op
zijn/haar leeftijd. ( meer dan een half jaar voor liggen op zijn/haar
leeftijd ).
 Het kind moet I of een hoge II score hebben gehaald bij de Cito van eind
groep 1.
 Het beslissingsblad invullen en kijken of het kind het juiste puntenaantal
heeft behaald.
 Advies van de leerkracht
( vanwege de jonge leeftijd moet een kind de leerkracht zonder twijfel kunnen
overtuigen ).
Het kind moet op alle vier de onderdelen goed scoren om door te kunnen gaan
naar groep 2.
Als een kind niet op alle onderdelen goed scoort, dan krijgen de ouders het advies
om het kind nog een jaar in groep 1 te laten.
Als de ouders het advies niet opvolgen dan kunnen we het kind niet de juiste
begeleiding bieden in groep 2.
We leggen schriftelijk vast als de ouders het advies van de school naast zich neer
leggen. De ouders en school ondertekenen dat papier.
In januari zijn de M2 toetsen voor alle kinderen van groep 2. De herfstkinderen
uit groep 1 die grote vooruitgang geboekt hebben toetsen we dan ook mee.
In maart/ april worden de vorderingen van uw kind besproken en een voorlopig
advies gegeven. En in juni als ook de toetsgegevens bekend zijn volgt een
uiteindelijk advies.

