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Protocol “Een jaargroep overdoen” 
 

Doel: 
Met dit protocol willen we structuur brengen m.b.t. de procedure en afwegingen 

voor ”een jaargroep overdoen”. 
Dit protocol mag niet gezien worden als een stroomschema dat een pasklaar 
antwoord geeft op de vraag: “Is het beter wanneer deze leerling niet naar de 

volgende jaargroep gaat?”. Het antwoord op die vraag is te complex en te 
situatieafhankelijk om via een schema te kunnen beantwoorden.  

 
Centraal: 
Als school zijn we bezig met vormgeven aan adaptief onderwijs. Hierbij staat 

centraal dat tegemoet gekomen wordt aan de basisbehoeften van kinderen. Zij 
moeten competentie ervaringen opdoen, zich onafhankelijk voelen en een goede 

relatie met de mensen van de school ervaren. 
 

Systeem: 

Het systeem dat wij binnen onze school hanteren is zo georganiseerd dat 
kinderen in een bepaald leerjaar vastgestelde stof aangeboden krijgen. Deze 

leerstof wordt in eerste instantie groepsgewijs aangeboden. Daarna volgt 
differentiatie binnen het Directe Instructie Model. 

 

Leerkracht primair verantwoordelijk 
 Van elke leerkracht binnen onze school wordt verwacht dat hij/ zij de 

methodische lijn (de leerstof in grote lijnen) van de basisvakken in het 
eigen, voorafgaande en volgende leerjaar kent 

 De leerkracht is verantwoordelijk voor het advies wat hij/ zij uitbrengt om 

een kind al of niet naar een volgend leerstofjaar door te sturen. 
 De leerkracht besluit een kind naar een volgend leerstofjaar door te 

sturen. Voor deze beslissing kan hij/ zij het daaropvolgende schooljaar ter 
verantwoording worden geroepen 

 Het besluit om een kind niet naar een volgend leerstofjaar door te sturen 

is een schoolbesluit. 
 

Afwegingcriteria voor doorsturen 
 Er mag redelijkerwijs verwacht worden dat dit kind voldoende 

competentie-ervaringen in het volgende leerjaar opdoet. 
 Er mag redelijkerwijs verwacht worden dat dit kind zich voldoende 

onafhankelijk voelt en niet afhankelijk is van medeleerlingen en/ of van de 

leerkracht. 
 Er mag redelijkerwijs verwacht worden dat dit kind zo kan functioneren 

dat het zelfvertrouwen en zelfrespect niet aangetast worden en een 
gelijkwaardige en respectvolle relatie met leerkracht en klasgenoten 
mogelijk blijft. 

 
Bovenstaande afwegingscriteria kunnen betrekking hebben op meerdere 

ontwikkelingsgebieden (met name basisvakken), leergebied overstijgende 
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vaardigheden en/of op sociaal-emotioneel gebied. Wanneer verwacht mag 
worden dat een kind op één basisontwikkelingsgebied niet aan bovenstaande 

criteria voldoet maar bij de andere wel, dan zal over het algemeen besloten 
worden om dit kind naar het volgende leerjaar te sturen met een aangepast 

programma voor dat ene ontwikkelingsgebied. 
 

Besluit op schoolniveau 

 Het besluit om een kind niet naar een volgend leerstofjaar door te sturen 
is een schoolbesluit. 

 De groepsleerkracht doorloopt de ondersteuningsniveaus (extra hulp, 
inschakelen IB, handelingsplan, eventueel externe hulp). 

 Wanneer de groepsleerkracht denkt aan “doubleren” dan wordt op initiatief 

van de groepsleerkracht en de IB-er een leerlingbespreking georganiseerd. 
 Aan de leerlingbespreking nemen deel: de groepsleerkracht, de leerkracht 

van het voorafgaande leerjaar, de leerkracht van het volgende leerjaar en 
de IB-er. 

 Uit de leerlingbespreking komt een advies. 

 De IB-er bespreekt het advies met de directeur en zorgteam. De directeur 
maakt het advies definitief (tot besluit) of heeft aanvullende vragen. 

 Groepsleerkracht en IB-er bespreken het schooladvies met de ouders. 
 Ouders krijgen “bedenktijd”. Hoewel er al vele contacten met de ouders 

aan dit gesprek vooraf zijn gegaan, mag verwacht worden dat zo’n 

emotionele beslissing in rust en met wat afstand genomen moet worden. 
 Wanneer ouders het advies van de school niet overnemen, moeten ze een 

verklaring ondertekenen waarin zij dit besluit bevestigen. 
 

Informeren ouders: 

 Ouders worden altijd vroeg op de hoogte gehouden wanneer zaken niet 
goed verlopen. In veel gevallen is een korte informatie-uitwisseling 

voldoende. Hierbij komt aan de orde:  
o wat het geconstateerde probleem is,  
o wat je als leerkracht daaraan gaat doen,  

o wanneer je evalueert hoe het gegaan is,  
o wanneer het volgende contactmoment met ouders is 

 Ouders worden voordat de IB-er bij het probleem wordt betrokken hiervan 
op de hoogte gesteld. 

 Wanneer er met een individueel handelingsplan gewerkt gaat worden, 
wordt vooraf het plan met de ouders besproken en komt hun eventuele 
bijdrage expliciet aan de orde. Ook hierbij geldt dat een evaluatiemoment 

afgesproken wordt. 
 Voor onderzoek is nadrukkelijk de toestemming van ouders noodzakelijk. 

Deze verklaringen zijn op school aanwezig. 
 Als school zijn we verplicht eerlijk naar ouders te zijn. Ouders noch school 

zijn gebaat bij “mooi verpakt” slecht nieuws. Het is wel goed je te 

realiseren dat elk mens (dus ook elk kind) kwaliteiten heeft. Het 
benoemen van positieve zaken moet ook aandacht krijgen maar niet als 

compensatie van het slechte nieuws. 
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Wanneer er slecht nieuws gebracht moet worden, doen we dat meteen aan 
het begin van het gesprek! 

 
Streefdoelen 

 Per leerjaar worden er streefdoelen geformuleerd. Deze streefdoelen 
hebben betrekking op de ontwikkelingsgebieden taal/ lezen, rekenen, 
wereldoriëntatie, op leerstof overstijgende vaardigheden (werkhouding, 

werken volgens plan, gebruik van uiteenlopende leerstrategieën, zelfbeeld, 
sociaal gedrag en nieuwe media). 

 De streefdoelen geven de leerkracht steun bij het opmaken van zijn/ haar 
advies 

 


