
Samen leven en leren in een veilige omgeving 

 

PROTOCOL NAJAARSKINDEREN 

 
 
 

 

De overgang van groep 1 naar 2 en 3 

De tijd die kinderen in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kinderen, die 

bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans twee jaar in groep 1-2. Najaarskinderen 

(jarig in oktober, november en december) kunnen óf ruim anderhalf jaar (verkort) of 

bijna drie jaar (verlengd) in de kleutergroep zitten. De keuze voor verkorting of 

verlenging heeft vooral te maken met de vraag of verkorting of verlenging wel of niet 

bevorderlijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind. De voortgang in deze 

ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat kinderen 

in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneengesloten jaren het primair onderwijs 

doorlopen. Het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen mag niet verstoord 

worden.  

Als school hanteren wij een zorgvuldig beleid rond de groep najaarskinderen. De keuze 

voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het 

nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern 

begeleider betrokken. Bij twijfel of verschil van mening wordt de directeur 

ingeschakeld. Deze heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de beslissing. 

 

Bij de afweging kijken we naar de volgende aspecten van de ontwikkeling, in willekeurige 

volgorde: 

- taal/spraakontwikkeling 

- ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen 

- ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend rekenen 

- sociaal-emotionele ontwikkeling 

- werkhouding en concentratie 

- speel/werkgedrag 

- zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

- motorische ontwikkeling 

 

Traject 

Kinderen, die in oktober, november of december 4 jaar worden, worden geplaatst in 

groep 1. De kinderen worden nauwgezet geobserveerd door de groepsleerkracht(en).  

In principe gaan de kinderen, die in oktober, november of december in groep 1 starten, 

na de zomervakantie naar groep 2. Er is dan sprake van een verkort traject.  

Kinderen die na december jarig zijn, starten in groep 0. Kinderen van de 0-groep 

stromen na de zomervakantie door naar groep 1. Ook deze kinderen worden nauwgezet 

geobserveerd door de groepsleerkracht(en).  

Kinderen van groep 2 stromen na de zomervakantie door naar groep 3.  

 

Zie ook: Protocol doorstromen, doubleren of versnellen. 


